Ple 2021/10 - 29/07/2021 – pàg. 1

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/10

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

29 de juliol de 2021

Durada

Des de les 20.00 fins a les 23.40 hores

Lloc

Virtual, mitjançant l’aplicatiu Zoom

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretària

Maria Llonch Llonch

Interventor accidental

Joaquim Bach Fabregó

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Francesc Colomé Tenas, alcalde

SÍ

Marina Ginestí i Crusells, regidora

SÍ

Moisés Torres i Enrique, regidor

SÍ

Montse Vila i Fortuny, regidora

SÍ

Jordi Ganduxé i Pascual, regidor

SÍ

Sònia Tena i Belmonte, regidora

SÍ

Marta Reche Lavado, regidora

SÍ

José Antonio Aguilera Galera, regidor

SÍ

Marta Sánchez Jiménez, regidora

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

SÍ

Raquel Conrada Cortés Gonzalez, regidora

SÍ

Rafael Bernabé Pérez, regidor

NO

Imma Ortega i Martí, regidora

SÍ

Àngel Profitós i Martí, regidor

SÍ

Amador Doncel Márquez, regidor

SÍ

Francisco Domínguez Velarde, regidor

SÍ

Maria Forns Roca, regidora

SÍ

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental

SÍ

Maria Llonch Llonch, secretària

SÍ

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia

A) PART DISPOSITIVA I ACTIVITAT DE CONTROL

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta
PLE/2021/9, que correspon a la sessió ordinària del dia 29 de juny de 2021, que s’ha
entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi
ha alguna observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i que de fet componen la Corporació.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=1
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2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es
delegats de l'Alcaldia números 2021-1529 a 2021-1888 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 30 de juny de 2021
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2021-1529 a 2021-1888 corresponents
al període comprès entre els dies 1 i 30 de juny de 2021, en els termes de l’article
22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 42 i 104 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=2

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números
JGL/2021/20 a JGL/2021/23 que corresponen a les sessions pel període
comprès entre els dies 3 i 23 de juny de 2021
Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local
números JGL/2021/20 a JGL/2021/23 que corresponen a les sessions pel període
comprès entre els dies 3 i 23 de juny de 2021, en els termes de l’article 22.2.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 42 i 104 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=3

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 2021-1817, relatiu a la
designació del senyor Àngel Profitós i Martí com a representant titular
del seu grup municipal a la Junta de Portaveus, i el senyor Rafael
Bernabé Pérez com a representant suplent
Antecedents de fet
1. El Ple, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, va acordar crear la
Junta de Portaveus de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès com a òrgan
complementari de l’organització municipal.
2. En l’esmentat acord plenari de data 11 de juliol de 2019 es va determinar que la
Junta de Portaveus serà presidida per l’Alcalde o persona en qui delegui i l’integrarà
el portaveu, o si escau, el portaveu suplent, de cada Grup polític municipal:

Grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF)
Grup municipals dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM)
Grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV)
Grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUPAmunt)
3. Per Decret de l’alcalde número 2019-1969 de data 12 de juliol es va resoldre,
entre d’altres, designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la
Junta de Portaveus.
4. Mitjançant escrit 2021-E-RE-2615 de data 26 de juny de 2021, presentat per la
regidora senyora Imma Ortega i Martí, del grup municipal Imagina Esquerra en Comú
– Acord Municipal, i signat per tots els membres integrants del grup municipal, es
comunica que, amb efectes del dia 1 de juliol de 2021 s’ha designat el senyor Àngel
Profitós i Martí com a representant titular del seu grup municipal a la Junta de
Portaveus i el senyor Rafael Bernabé Pérez com a representant suplent.
Fonaments legals
1. Articles 34 i 35 del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.
En virtut de la facultat atorgada per acord plenari de data 11 de juliol de 2019, i vistes
les designacions efectuades pels grups municipals,
RESOLC:
Primer.- Designar el senyor Àngel Profitós i Martí com a representant titular a la
Junta de Portaveus de Portaveus per part del grup municipal Imagina Esquerra en
Comú – Acord Municipal, i el senyor Rafael Bernabé Pérez com a representant
suplent.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri la Junta
de Portaveus i el Ple de la Corporació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als regidors senyor Àngel Profitós i Martí i senyor
Rafael Bernabé Pérez, ambdós pertanyents al grup municipal Imagina Esquerra en
Comú – Acord Municipal.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=4

5. Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 2021-1818, relatiu a la
designació del senyor Àngel Profitós i Martí com a representant titular
del seu grup municipal a la Comissió Informativa d’assumptes de Ple i el
senyor Rafael Bernabé Pérez com a representant suplent
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Antecedents de fet
1. El Ple, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, va acordar crear la
Comissió Informativa d’assumptes de Ple, que dictaminarà aquells assumptes de
competència plenària, tant si l’òrgan que els ha d’adoptar és el Ple de l’Ajuntament o
bé la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter públic.
2. Per Decret de l’alcalde número 2019-1968 de 12 de juliol es van delegar les
funcions de presidència de la Comissió Informativa d’assumptes de Ple així com es
van designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la Comissió
Informativa d’assumptes de Ple.
3. Mitjançant escrit 2021-E-RE-2615 de data 26 de juny de 2021, presentat per la
regidora senyora Imma Ortega i Martí, del grup municipal Imagina Esquerra en Comú
– Acord Municipal, i signat per tots els membres integrants del grup municipal, es
comunica que, amb efectes del dia 1 de juliol de 2021 s’ha designat el senyor Àngel
Profitós i Martí com a representant titular del seu grup municipal a la Comissió
Informativa d’assumptes de Ple i el senyor Rafael Bernabé Pérez com a representant
suplent.
Fonaments legals
1. Article 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
2. Articles 16 i 17 del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.
En virtut de la facultat atorgada per acord plenari de data 11 de juliol de 2019,
RESOLC:
Primer.- Designar el senyor Àngel Profitós i Martí com a representant titular del seu
grup municipal a la Comissió Informativa d’assumptes de Ple i el senyor Rafael
Bernabé Pérez com a representant suplent.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones designades.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=5

6. Donar compte del Decret de l'Alcalde 2021-1860, relatiu a la modificació
dels representants del grup municipal de Ciutadans les Franqueses del
Vallès en les comissions informatives

Antecedents de fet
1. El Ple, en sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2021, va acordar, entre d’altres,
crear les Comissions Informatives següents:
I.- Comissió de Govern i Economia, integrada per les regidories següents:
-Hisenda.
-Règim Intern.
II.- Comissió de Territori i Ciutat, integrada per les regidories següents:
-Agricultura i Medi Ambient.
-Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats.
-Obres, Serveis i Mobilitat.
-Urbanisme.
III.- Comissió d’Acció Comunitària i Benestar, integrada per les regidories següents:
-Feminisme i Igualtat.
-Gent Gran.
-Participació i Relacions Ciutadanes.
-Polítiques Socials i Habitatge.
-Sanitat i Salut Pública.
-Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència.
IV.- Comissió de Serveis a la Persona, integrada per les regidories següents:
-Cultura, Educació, Infància i Joventut.
-Esports.
-Pla de Barris.
-Turisme.
V.- Comissió de Presidència, integrada per la regidoria següent:
-Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i Processos
Estratègics.
2. En l’esmentat acord plenari de data 29 d’abril de 2021 es va determinar que la
composició de cadascuna de les Comissions Informatives anteriors serà la següent:
-

President/a, titular i suplent, nomenats per resolució de l’Alcalde.
Un representant, titular i suplent, de cada grup municipal, nomenats per
resolució de l’Alcalde, a proposta dels grups polítics municipals.

3. Els grups municipals han designat els representants, titulars i suplents, a les
Comissions Informatives, mitjançant escrits 2021-E-RE-1836 de 4 de maig, 2021-ERE-2057 de 19 de maig i 2021-E-RE-2086 de 20 de maig.
4. La portaveu del grup municipal Junts per les Franqueses ha comunicat, en data 18
de maig de 2021, la renúncia a designar representant, titular i suplent, del grup
municipal a les Comissions Informatives.
5. Per Decret de l’alcalde número 2021-1399 de data 21 de maig, s’ha resolt, entre
d’altres, delegar les funcions de presidència, designar els representants dels grups
municipals de la Corporació i determinar la periodicitat de les sessions ordinàries de
les Comissions Informatives següents:
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-

Comissió de Govern i Economia
Comissió de Territori i Ciutat
Comissió d’Acció Comunitària i Benestar
Comissió de Serveis a la Persona
Comissió de Presidència

Fonaments legals
1. Article 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
2. Articles 16 i 17 del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.
En virtut de la facultat atorgada per acord plenari de data 29 d’abril de 2021, i vistes
les designacions efectuades pels grups municipals,
RESOLC:
Primer.- Deixar sense efecte el Decret número 2021-1399 de data 21 de maig en
què es va resoldre, entre d’altres, delegar les funcions de presidència, designar els
representants dels grups municipals de la Corporació i determinar la periodicitat de
les sessions ordinàries de les Comissions Informatives següents:
-

Comissió de Govern i Economia
Comissió de Territori i Ciutat
Comissió d’Acció Comunitària i Benestar
Comissió de Serveis a la Persona
Comissió de Presidència

Segon.- Delegar les funcions de presidència de les Comissions Informatives en els
regidors/es del grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) que s’indiquen a
continuació:
Comissió de Govern i Economia
Montse Vila i Fortuny, com a presidenta titular
Sònia Tena i Belmonte, com a presidenta suplent
Comissió de Territori i Ciutat
Jordi Ganduxé i Pascual, com a president titular
Moises Torres i Enrique, com a president suplent
Comissió d’Acció Comunitària i Benestar
Sònia Tena i Belmonte, com a presidenta titular
Montse Vila i Fortuny, com a president/a suplent
Comissió de Serveis a la Persona
Marina Ginestí i Crusells, com a presidenta titular
Montse Vila i Fortuny, com a presidenta suplent
Comissió de Presidència
Marina Ginestí i Crusells, com a presidenta titular
Montse Vila i Fortuny, com a presidenta suplent

Tercer.- Establir l’assistència dels tinents/es d’alcalde de les
corresponents a les Comissions Informatives que siguin del seu àmbit.

regidories

Quart.- Determinar que la composició de les Comissions Informatives és la que
s’indica a continuació:
Comissió de Govern i Economia

Presidència
Representant grup municipal
Junts per les Franqueses (JXLF)
Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés (PSC-CP)
Imagina Esquerra en Comú – Acord
municipal (IEC-AM)
Ciutadans les Franqueses del Vallès
(CsLFV)
Sal – Candidatura d’Unitat Popular –
Alternativa Municipalista (Sal-CUPAmunt)

Titular
Montse Vila i Fortuny

Suplent
Sònia Tena i Belmonte

--Raquel Conrada Cortés
González
Àngel Profitós i Martí

--Marta Sánchez Jiménez
Rafael Bernabé Pérez

Amador Doncel Márquez Francisco
Velarde
Maria Forns Roca
---

Domínguez

Comissió de Territori i Ciutat
Titular
Presidència
Representant grup municipal
Junts per les Franqueses (JXLF)

Suplent

Jordi Ganduxé i Pascual Moises Torres i Enrique

Moises Torres i Enrique
Sònia Tena i Belmonte
Socialistes de Catalunya – Candidatura Juan Antonio Marín
de Progrés (PSC-CP)
Martínez
Imagina Esquerra en Comú – Acord Imma Ortega i Martí
municipal (IEC-AM)
Ciutadans les Franqueses del Vallès Amador Doncel Márquez
(CsLFV)
Sal – Candidatura d’Unitat Popular – Maria Forns Roca
Alternativa Municipalista (Sal-CUPAmunt)

--José Antonio Aguilera
Galera
Àngel Profitós i Martí
Francisco
Velarde
---

Domínguez

Comissió d’Acció Comunitària i Benestar

Presidència
Representant grup municipal
Junts per les Franqueses (JXLF)

Titular

Suplent

Sònia Tena i Belmonte

Montse Vila i Fortuny

Jordi Ganduxé i Pascual --Montse Vila i Fortuny
Marina Ginestí i Crusells
Socialistes de Catalunya – Candidatura Marta Reche Lavado
Juan Antonio Marín
de Progrés (PSC-CP)
Martínez
Imagina Esquerra en Comú – Acord Rafael Bernabé Pérez
Àngel Profitós i Martí
municipal (IEC-AM)
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Ciutadans les Franqueses del Vallès Francisco
Domínguez Amador
(CsLFV)
Velarde
Márquez
Sal – Candidatura d’Unitat Popular – Maria Forns Roca
--Alternativa Municipalista (Sal-CUPAmunt)

Doncel

Comissió de Serveis a la Persona
Titular
Presidència
Representant grup municipal

Suplent

Marina Ginestí i Crusells Montse Vila i Fortuny

Junts per les Franqueses (JXLF)

Montse Vila i Fortuny
Sònia Tena i Belmonte
Socialistes de Catalunya – Candidatura José Antonio Aguilera
de Progrés (PSC-CP)
Galera
Imagina Esquerra en Comú – Acord Imma Ortega i Martí
municipal (IEC-AM)
Ciutadans les Franqueses del Vallès Francisco
Domínguez
(CsLFV)
Velarde
Sal – Candidatura d’Unitat Popular – Maria Forns Roca
Alternativa Municipalista (Sal-CUPAmunt)

--Raquel Conrada Cortés
González
Àngel Profitós i Martí
Amador
Márquez
---

Doncel

Comissió de Presidència
Titular

Suplent

Presidència
Representant grup municipal

Marina Ginestí i Crusells Montse Vila i Fortuny

Junts per les Franqueses (JXLF)
Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés (PSC-CP)
Imagina Esquerra en Comú – Acord
municipal (IEC-AM)
Ciutadans les Franqueses del Vallès
(CsLFV)
Sal – Candidatura d’Unitat Popular –
Alternativa Municipalista (Sal-CUPAmunt)

----Marta Sánchez Jiménez Marta Reche Lavado
Rafael Bernabé Pérez

Àngel Profitós i Martí

Amador Doncel Márquez Francisco
Velarde
Maria Forns Roca
---

Domínguez

Cinquè.- Determinar que les Comissions Informatives es reuniran, en sessió
ordinària, en els dies i horaris que s’indiquen a continuació:


Comissió de Govern i Economia: dilluns de la primera setmana (sencera) de
cada mes, a les 13.00 hores



Comissió de Territori i Ciutat: dimarts de la primera setmana (sencera) de
cada mes, a les 13.00 hores



Comissió d’Acció Comunitària i Benestar: dimecres de la primera setmana
(sencera) de cada mes, a les 13.00 hores



Comissió de Serveis a la Persona: dijous de la primera setmana (sencera) de
cada mes, a les 13.00 hores



Comissió de Presidència: divendres de la primera setmana (sencera) de cada
mes, a les 13.00 hores

Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=6

B) PART RESOLUTIVA

7. Proposta d’aprovació de la modificació dels representants del grup
municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal al Consell
d’Administració del Patronat Municipal d’Esports

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
1. Mitjançant escrit 2021-E-RE-2615 de data 26 de juny de 2021, presentat per la
regidora senyora Imma Ortega i Martí, del grup municipal Imagina Esquerra en Comú –
Acord Municipal, i signat per tots els membres integrants del grup municipal, es
comunica a aquesta Corporació local la modificació dels representants del grup
municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal al Patronat Municipal
d’Esports, passant a ser el representant titular en aquest organisme autònom el senyor
Rafael Bernabé Pérez i el senyor Àngel Profitós i Martí com a representant suplent.
2. Per provisió de l’Alcalde de data 28 de juny de 2021 es disposa que es realitzin els
tràmits necessaris perquè es modifiquin els membres integrants del grup municipal
Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal al Patronat Municipal d’Esports, passant
a ser el representant titular en el Patronat Municipal d’Esports el senyor Rafael
Bernabé Pérez i el representant suplent el senyor Àngel Profitós i Martí, així que per la
Secretaria municipal s’emeti el corresponent informe jurídic sobre el procediment legal
aplicable i la majoria requerida per la votació de l’acord en el plenari municipal.
3. Consta a l’expedient de referència informe jurídic del procediment legal aplicable per
l’aprovació d’aquest acord emès per la Secretària municipal, de data 28 de juny de
2021.
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Fonaments legals
1. L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i
l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2. L’article 13 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports, que estableix que per
resolució de l’Alcalde es nomenaran el/la President/a i el/la Vicepresident/a, i per acord
del Ple corporatiu es nomenaran la resta de vocals designats.
Per tot això, com a Regidora de Règim Intern proposo al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar el regidor senyor Rafael Bernabé Pérez com a representant titular
del grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal en el Consell
d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
Segon.- Designar el regidor senyor Àngel Profitós i Martí com a representant suplent
del grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal en el Consell
d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
Tercer.- Establir que l’efectivitat del present acord serà des de l’endemà a l’aprovació
del mateix per part del Ple municipal, d’acord amb el que estableix l’article 13 dels
Estatuts del Patronat Municipal d’Esports.
Quart.- Notificar aquests acords a la Gerència del Patronat Municipal d’Esports.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=7

8. Proposta d’aprovació de la modificació de l’hora d’inici de les sessions
ordinàries del Ple de l’Ajuntament

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, va acordar,
entre d’altres, establir la periodicitat de les sessions del Ple. A l’apartat primer de
l’acord anteriorment esmentat es va establir que “les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament tinguin lloc el darrer dijous de cada mes, a les 20.00 hores, a la Sala de
Plens de l’Ajuntament. En cas que aquest dia preestablert sigui festiu, la sessió es
realitzarà el dia hàbil anterior.”
Fonaments legals
1. Article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
2. Articles 97 i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Articles 77 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Vist el conjunt de mesures i recomanacions aprovat per la Generalitat de Catalunya
per a la racionalització progressiva dels horaris a l’Administració Pública en la línia del
compliment de l’Objectiu 2025 del Pacte per a la Reforma Horària.
Com a Alcalde-President proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del
dia 11 de juliol de 2019, en el sentit de fixar l’hora d’inici de les sessions ordinàries del
Ple a les 19.00 hores, el darrer dijous de cada mes.
Segon.- Establir que en cas que el dia preestablert sigui festiu, la sessió es realitzi un
màxim de quatre dies hàbils abans o després del dia establert.
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Quart.- Donar difusió del present acord mitjançant els diferents canals de comunicació
de l’Ajuntament, per coneixement general de la ciutadania.
Cinquè.- Comunicar el present acord a les diferents àrees de l’Ajuntament i dels
patronats municipals, per coneixement dels diferents empleats públics.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), els vots en contra dels
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2) i Sal-CUP-Amunt (1), i
l’abstenció dels regidors assistents del grup municipal CsLFV (2), sent el resultat
definitiu de 11 vots a favor, 3 vots en contra i 2 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=8
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9. Proposta d’aprovació de l’elecció del Jutge de Pau titular de les
Franqueses del Vallès

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
1. La Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant
escrit 2020-E-RC-4038 de 5 d’octubre, comunica l’acord adoptat per la Sala de Govern
en data 22 de setembre de 2020, segons el qual es dona compte de la renúncia del
senyor Miquel Valls Morata al càrrec de Jutge de Pau Titular de les Franqueses del
Vallès, i es requereix a aquest Ajuntament perquè iniciï els tràmits previstos a l’article
101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial concordants amb els articles 4, 5, 6 i 7 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, per a la designació d’un nou Jutge
de pau titular.
2. A l’expedient 4323/2020 consta tots els tràmits efectuats, de conformitat amb el que
determina la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de judicial, del Poder Judicial i el Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. Tanmateix, la proposta per a l’elecció del
càrrec de Jutge de Pau titular que es sotmet a votació a la sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament del dia 25 de març de 2021 no obté el vot favorable de la majoria absoluta
dels disset membres que de dret i de fet componen la Corporació, quòrum exigit a
l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
3. La Secretària de l’Ajuntament ha emès informe jurídic en data 6 d’abril de 2021.
4. Per Decret de la regidora de Règim Intern número 2021-912 de data 7 d’abril, s’ha
resolt aprovar una nova convocatòria pública i les bases que han de regir l’elecció del
càrrec de Jutge/essa de Pau titular de les Franqueses del Vallès.
5. S’ha publicat edicte de la convocatòria pública i les bases que han de regir l’elecció
del càrrec de Jutge/essa de Pau titular de les Franqueses del Vallès en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 29 d’abril de 2021, en el tauler d’edictes
de la seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, del Jutjat Degà de
Granollers (acreditat mitjançant escrit 2021-E-RC-1967 de 12 de maig de 2021) i del
Jutjat de Pau de les Franqueses del Vallès (acreditat mitjançant escrit 2021-E-RC1958 de 12 de maig de 2021). Addicionalment, s’ha fet difusió de la convocatòria
pública i les bases per a l’elecció del càrrec de Jutge/essa de Pau titular de les
Franqueses del Vallès al Butlletí municipal de les Franqueses del Vallès número 169
corresponent al mes de maig de 2021 així com a les xarxes socials corporatives.
6. En el termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació
de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, s’han presentat les
sol·licituds següents:


2021-E-RC-1827 i 2021-E-RC-1836 de data 5 de maig, presentada pel senyor
Rafael Barrio Cruz



2021-E-RE-1947 de data 11 de maig, presentada pel senyor Antonio Espada
Moreno



2021-E-RC-2012 de data 17 de maig, presentada pel senyor Ramon Velayos
Balcells



2021-E-RE-2029 de data 18 de maig, presentada per la senyora Maria Rosa
Bote Viure



2021-E-RC-2031 de data 18 de maig, presentada per la senyora Ana Maria
Lopez Leon



2021-E-RE-2036 de data 18 de maig, presentada pel senyor Manuel Luque
Tagua



2021-E-RC-2043 de data 18 de maig, presentada per la senyora Elizabeth
Alejandro Justicia



2021-E-RC-2056 de data 19 de maig, presentada per la senyora Ana Maria
Lopez Corral



2021-E-RC-2060 de data 19 de maig, presentada per la senyora Ursula Garcia
Cardenas



2021-E-RC-2064 de data 19 de maig, presentada per la senyora Serafina
Fernandez Vicente



2021-E-RC-2072 de data 19 de maig, presentada pel senyor Jose Maria Parra
Bola



2021-E-RE-2079 de data 20 de maig, presentada pel senyor Jorge Madera
Jimenez



2021-E-RC-2092 de data 20 de maig, presentada per la senyora Mireia Bonfill
Rodriguez



2021-E-RE-2093 de data 21 de maig, presentada per la senyora Annabel
Andres Hernandez



2021-E-RC-2111 de data 21 de maig, presentada pel senyor Manuel Perera
Canovas

7. Per memòria d’Alcaldia de data 15 de juny de 2021 s’han analitzat les sol·licituds
rebudes i es proposa l’elecció del senyor Ramon Velayos Balcells per desenvolupar el
càrrec de Jutge de Pau titular de les Franqueses del Vallès.
Fonaments jurídics
1. Articles 4 a 6, 20, 21 i 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
2. Articles 99 a 103, 302, 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
Poder Judicial.
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3. Articles 22.2.p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
Aquesta Àrea de Règim Intern proposa al Ple de la Corporació, de conformitat amb el
que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2020-1772, de 29 de setembre, publicat al
BOPB en data 8 d'octubre de 2020 i assabentat al Ple de la Corporació en sessió del
dia 29 d'octubre de 2020, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
el nomenament del senyor Ramon Velayos Balcells com a Jutge de Pau titular de les
Franqueses del Vallès, el qual reuneix les condicions de capacitat i de compatibilitat
que preveuen els articles 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
Poder Judicial.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Degà de Granollers, juntament amb la
documentació requerida a l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de
pau, amb la finalitat que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades en l’expedient.
Aquest assumpte es deixa sobre la taula per indicació del senyor Alcalde, per manca
de consens.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=9

10. Proposta d’aprovació del calendari de les festes locals per a l’any 2022

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
ATESA l’ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2022 del Conseller d’Empresa i Treball
de la Generalitat de Catalunya, i que determina que es fixin dues festes locals a
proposta dels ajuntaments.
VISTA la Carta del Director dels Serveis Territorials i del Director General de Relacions
Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral rebuda en data 2 de juliol de
2021, registre d’entrada núm. 2021-E-RC-3547, en què s’indiquen, entre d’altres, les
catorze festes laborals, que les dues festes locals a proposta dels ajuntaments seran
adoptades pel Ple, i que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni
coincidir amb cap dels dies festius senyalats.

VIST l’informe de la Cap d’Àrea de Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i
Activitats, emès en data 13 de juliol de 2021, el qual consta a l’expedient.
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats proposa al
Ple de la Corporació, de conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm.
2020-1772, de 29 de setembre, publicat al BOPB en data 8 d’octubre de 2020 i
assabentat al Ple de la Corporació en sessió del dia 29 d’octubre de 2020, l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2022:
Bellavista 27 de maig i 1 de juliol
Marata 27 de maig i 30 de juliol
Corró d’Amunt 27 de maig i 6 d'agost
Llerona 27 de maig i 8 de setembre
Corró d’Avall 27 de maig i 16 de setembre
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (2) i CsLFV (2), i el vot
en contra de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el
resultat definitiu de 15 vots a favor i 1 vot en contra.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=10

11. Proposta d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil
Municipal de les Franqueses del Vallès

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
El Document Únic de Protecció Civil Municipal (en endavant DUPROCIM) és el
document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb
l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar
resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota
responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el
sistema autonòmic de protecció civil.
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Aquest pla de protecció aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i
mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així com les mesures de
protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència, en harmonia amb les
característiques i els trets definidors del municipi.
En data 8 de maig de 2018 es va dictar el Decret de l’Alcaldia 2018-1235 que va
acordar, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació del servei consistent en la
redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) amb David
Tisaire Berga, en nom de T&Associats consultors.
En data 16 d’abril de 2021, es rep per part de l’empresa T&Associats consultors, la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal.
En data 23 d’abril de 2021, amb número de Registre de Sortida 2021-S-RC-1461, es
sol·licita al Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona que s’iniciï el tràmit previ
de petició d'informe d'avaluació del DUPROCIM del municipi de les Franqueses del
Vallès.
En data 28 de juny de 2021, amb Registre d’Entrada 2021-E-RC-3363, es rep informe
favorable sobre el Document Únic de Protecció Civil Municipal de les Franqueses del
Vallès per part del Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona.
Fonaments legals
D’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, que estableix que els ajuntaments resten obligats a elaborar i implantar el
Pla de protecció civil municipal.
D’acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut
mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals,
estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
El Decret 155/2014, de 25 de novembre, té per objecte principal que els municipis,
atès el principi d’autonomia local constitucionalment garantida i les competències en
matèria de protecció civil recollides a l’article 84.2.f) de l’Estatut d’autonomia, puguin
elaborar, aprovar i incloure tots els riscos, d’acord amb els corresponents plans o
figures de planejament, en un únic document, fet que ha de facilitar i fer més àgil
l’elaboració i tramitació dels plans d’emergència dels municipis.
Així mateix, l’article 4 del Decret 155/2014 disposa que els plans de protecció
municipal els han d’aprovar els plens dels ajuntaments amb la informació pública i
l’informe previ de la comissió municipal de protecció civil, si n’hi ha, mitjançant el
DUPROCIM que, en tramitació conjunta, s’ha de sotmetre al plenari.
Alhora, val a dir, que el DUPROCIM s’ha de trametre a la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya per a ésser homologat, tal com estableix també l’article 46.3 c) de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
AQUESTA Àrea de Seguretat Ciutadana, de conformitat amb el que disposa el Decret
d’Alcaldia núm. 1772/2020, de 29 de setembre de 2020, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Document Únic de Protecció Civil Municipal
(DUPROCIM) de les Franqueses del Vallès, el text del qual figura com a document
adjunt a la present proposta de resolució.
Segon.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant un anunci
que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler
d’anuncis de la Corporació pel termini de trenta dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades, als efectes que es
puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin oportunes.
Tercer.- COMUNICAR als Serveis Territorials De Protecció Civil de Barcelona, l’acord
d’aprovació del Ple municipal i els justificants d’exposició pública.
Aquest assumpte es deixa sobre la taula per indicació del senyor Alcalde.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=11

12. Proposta d’aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els
termes municipals de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès de data 5
de juliol de 2021

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
En base a la documentació preparada per la Direcció General d’Administració Local
(DGAL) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), els dies 22 de juny i 5 de juliol de
2021 s’han reunit els representants municipals i de la Generalitat de Catalunya per
realitzar l’operació de delimitació entre els municipis de les Franqueses del Vallès i de
Cardedeu.
A l’expedient núm. 2066/2021 consta el certificat emès per la Secretària municipal de
data 18 de juny de 2021, en que es certifica que en compliment d’allò que preveu
l’article 32.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de
les mancomunitats de Catalunya, s’ha notificat l’inici de les operacions de delimitació
entre l’Ajuntament de Cardedeu i les Franqueses del Vallès als propietaris de les
finques afectades.
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D’acord amb l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Cardedeu i de les Franqueses del Vallès de data 5 de juliol de 2021, signada en data 5
de juliol de 2021 per part dels representants de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès i de data 7 de juliol de 2021 per part dels representants de l’Ajuntament de
Cardedeu, que consta a l’expedient de referència.
Legislació aplicable
La legislació aplicable en el procediment relatiu a l’operació de delimitació de terme és
el següent:
— Els articles 22.2.b) i 47.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— L’article 54.1.b) i concordants del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat pel Reial decret 781/1986, de 18 d'abril.
— L’article 25 i 114.2.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de
les mancomunitats de Catalunya.
— El Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat per
Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol.
— L’article 173.1.b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Fonamentació legal
L'acta de l’operació de delimitació, amb els seus documents complementaris, s'ha
d'aprovar pel Ple dels ajuntaments interessats amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal dels seus membres i en el termini màxim de tres mesos comptadors a
partir de la data de les operacions de delimitació.
Al requerir-se el quòrum de la majoria absoluta, és preceptiu informe de la Secretària
municipal, el qual consta a l’expedient i que va ser emès en data 7 de juliol de 2021.
Aquesta àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació, de conformitat amb el que
disposa el Decret d’Alcaldia número 2020-1772, de 29 de setembre, publicat al BOPB
en data 8 d'octubre de 2020 i assabentat el Ple de la Corporació en sessió del dia 29
d'octubre de 2020, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès de data 5 de juliol de 2021, i que es
transcriu a continuació:
“ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES
MUNICIPALS DE CARDEDEU I DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Aquesta reunió s’ha desenvolupat per mitjans telemàtics, segons el que preveu la Llei
29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i
amb les eines i solucions digitals corporatives de la Generalitat de Catalunya, amb les
que es garanteix la identitat dels assistents, el contingut de les seves manifestacions i
el moment en què es produeixen, la intercomunicació en temps real i la disponibilitat
dels mitjans durant el seu desenvolupament.
Data: 5 de juliol de 2021
Hora d’inici: 11:00 hores
Hora d’acabament: 11:50 hores
Hi assisteixen:
En representació de l’Ajuntament de Cardedeu:
Il·lm. Sr. Enric Olivé Manté, alcalde
Sr. Miquel Pujadas i Subiranas, regidor Sr. Ramón Peiró Casas, tècnic
Sr. Jordi López Morales, tècnic
Sr. Joan Manuel Ferrera Izquierdo, secretari
En representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès:
Sr. Jordi Ganduxé Pascual, regidor
Sr. Moisés Torres Enrique, regidor
Sra. Cristina Fuentes Moreno, tècnica
Sra. Maria Llonch Llonch, secretària
En representació de la Generalitat de Catalunya:
Sra. Maria del Mar Jimenez Angurell, tècnica designada conjuntament per la Direcció
General d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Els ajuntaments fan constar que s’ha comunicat la data d’inici de les operacions de
delimitació als propietaris de les finques afectades, dels quals, el dia 22 de juny de
2021, han comparegut els següents:
- Sra. Margarita Curós Delong
- Sr. Joan Vicenç Herrero Codina
- Sr. Josep Coderch Noguera
- Sr. Joan Serra i Ferrer
- Sr. Josep Roca Pujol
- Sr. Xavier Burrull Benito
- Sra. Francesca Forns Puig
- Sr. Antoni Girbau Viñas
- Sr. Miguel Navarro Gutiérrez
- Sra. Joana Maria Regàs Jorrand
- Sra. Marta Valls Compte
- Sr. Josep Serra Racordà
- Sra. Remei Serra Ferrer

Ple 2021/10 - 29/07/2021 – pàg. 21

Desenvolupament de les operacions:
Els documents de partida són l’Acta de la operación practicada para reconocer la línea
de termino y señalar los mojones comunes a los términos municipales de Las
Franquesas del Vallés y de Cardedeu pertenecientes ambos a la provincia de
Barcelona, de 15 d’abril de 1919, i els quaderns topogràfics annexes aixecats per
l’Instituto Geográfico y Estadístico.
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), van elaborar el document Replantejament de
la línia de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i de les Franqueses del
Vallès, Fites F-1 a F-10, de 19 de maig de 2009, en què es localitzen les fites
reconegudes en aquesta acta.
En data 9 d’abril de 2021 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat als
ajuntaments afectats.
Posteriorment, els dies 22 de juny i 5 de juliol de 2021 s’han reunit els representants
municipals i de la Generalitat de Catalunya i, sobre la base d’aquesta documentació
han realitzat les operacions de delimitació.
Els representants dels ajuntaments de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès
acorden adaptar la posició de la fita desena (F10), comuna amb el terme municipal de
Cànoves i Samalús, a la recollida a l’Acta de reconeixement de la línia de terme i
assenyalament de les fites comunes de l’alteració de termes municipals de les
Franqueses del Vallès i de Cànoves i Samalús, d’11 de juny de 2021, així com el traçat
de la línia de terme a la realitat geogràfica existent. Tanmateix, accepten les
coordenades UTM reals de les fites primera (F1), tercera (F3), quarta (F4), sisena (F6),
setena (F7), vuitena (F8) i novena (F9), localitzades sobre el terreny així com les
coordenades UTM teòriques de les fites restants.
D’acord amb aquests antecedents, els representants dels ajuntaments reconeixen la
línia de terme següent:
Fita 1: se situa a Can Pelegrí, a uns vuit metres a l’est del torrent del Foguerar, a uns
vuitanta metres al nord del ferrocarril de Barcelona a Portbou i a uns cent vint metres al
sud-oest de la casa esmentada. Hi ha una fita tombada, en forma de prisma recte
rectangular de quinze centímetres per trenta centímetres de costats a la base i
quaranta centímetres d’alçària. Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal
de la Roca del Vallès. Les coordenades són les que consten transcrites a l’Acta.
Fita 2: se situa al nord-est de l’indret anomenat Pineda de Can Jo, a uns quatre metres
a l’oest del marge oest de l’antic camí de Cardedeu a Corró d’Amunt i a uns dos-cents
metres al sud de la casa Can Jo. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i
l’anterior és la poligonal definida pel conjunt de coordenades que consten transcrites a
l’Acta.
Fita 3: se situa a l’oest de l’indret anomenat Bosc de Can Carbonell, a uns vuitanta
metres al nord-est de la cantonada nord-est de la casa Can Jo. Hi ha la fita de forma
de paral·lelepípede de base rectangular de vint-i-quatre centímetres per disset
centímetres de costats a la base i un metre i deu centímetres d’alçària. Conté les
inscripcions llegibles següents: “Cº” i “CA”. La línia de terme reconeguda entre
aquesta fita i l’anterior és la poligonal definida pel conjunt de coordenades que
consten transcrites a l’Acta.

Fita 4: se situa a l’indret anomenat Bosc de Can Carbonell, a uns setanta-set metres al
sud-oest de l’eix del torrent de Can Carbonell. Hi ha la fita de forma de paral·lelepípede
de base rectangular de vint-i-sis centímetres per disset centímetres de costats a la
base i quaranta centímetres d’alçària. Conté les inscripcions: “CAR”, “COR” I “CAR”.
La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre
ambdues fites. Les coordenades són les que consten transcrites a l’Acta.
Fita 5: se situa al nord-est de l’indret anomenat Bosc de Can Carbonell, a l’eix del
torrent de la Coma. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la
recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades són les que consten transcrites
a l’Acta.
Fita 6: se situa en un marge d’un camp de conreu, a uns cent trenta-un metres al sudoest del l’eix del torrent de Ca l’Esmandia i a uns dos-cents seixanta metres al sud-est
de la casa Ca l’Ametlleter Nou. Hi ha la fita de forma de prisma recte de base
quadrada de vint-i-cinc centímetres de costats a la base i cinquanta centímetres
d’alçària. Conté les inscripcions: “COR”. La línia de terme reconeguda entre aquesta
fita i l’anterior és la recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades són les que
consten transcrites a l’Acta.
Fita 7: se situa a l’indret anomenat Bosc de Can Volard, a un metre a l’oest del marge
oest del camí de Sant Hilari. Hi ha la fita de forma de prisma recte de base rectangular
de vint-i-tres centímetres per vint centímetres de costats a la base i vint-i-cinc
centímetres d’alçària. Conté les inscripcions: “COR”. La línia de terme reconeguda
entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre ambdues fites. Les
coordenades són les que consten transcrites a l’Acta.
Fita 8: se situa a uns tres metres al nord-est del marge nord-est del camí de Sant
Hilari, a tocar del camí d’accés a can Llora. Hi ha la fita de forma de paral·lelepípede
de base rectangular de trenta centímetres per catorze centímetres de costats a la base
i vint-i-dos centímetres d’alçària. Conté les inscripcions: “COL”. La línia de terme
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la normal traçada des de la fita
setena al marge oest del camí de Sant Hilari fins a la seva intersecció amb el citat
marge, continua pel marge oest del camí de Sant Hilari fins a la intersecció del marge
oest del camí de Sant Hilari amb la normal traçada des de la fita vuitena al citat marge,
continuant per la normal fins a la fita. Les coordenades són les que consten transcrites
a l’Acta.
Fita 9: se situa al marge sud del camí d’accés a cal Carro i can Mosques, a tocar d’una
tanca perimetral d’una casa. Hi ha una fita de forma irregular de quaranta centímetres
per trenta centímetres de costats a la base i quinze centímetres d’alçària. La línia de
terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre ambdues
fites. Les coordenades són les que consten transcrites a l’Acta.
Fita 10: se situa al sud del nucli de ca l’Esmandia, a dos-cents noranta tres metres a
l’oest de cal Mestres. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la
recta fins al punt de coordenades UTM ETRS89 31N: X: 445781,2 i Y: 4613756,4, i
des d’aquest punt, la línia recta fins a la fita desena. Aquesta fita és també comuna
amb el terme municipal de Cànoves i Samalús. Les coordenades són les que consten
transcrites a l’Acta.
Els punts localitzats sobre el terreny que consten a l’acta tenen precisió submètrica
(2σ), mentre que les precisions dels altres punts depenen dels diferents documents
cartogràfics utilitzats per determinar la seva posició.
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Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat dels representants dels dos
ajuntaments i que, d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada
pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Cardedeu, a la Direcció
General d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i IEC-AM (2), i les abstencions
dels regidors/es assistents dels grups municipals CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt (1), sent
el resultat definitiu de 13 vots a favor i 3 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=12

13. Proposta relativa a l’acord de suspensió de llicències per a l’estudi d’una
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a la regulació
de les condicions per a la implantació d’instal·lacions de producció
d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica) en sòl no urbanitzable al
terme municipal de les Franqueses del Vallès

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
ATÈS que la modificació de la Llei d’urbanisme (Text refós aprovat pel Decret legislatiu
1/2010) disposada pel Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents
per a l’emergència climàtica I l’impuls a les energies renovables té entre altres finalitats
facilitar i simplificar la implantació de determinades instal·lacions per a l’aprofitament
de l’energia solar i eòlica en sòl no urbanitzable a través d’uns procediments establerts
a l’art. 48.bis del Decret legislatiu 1/2010 i a la regulació que efectua la mateixa Llei,
els quals priven a l’Ajuntament a la pràctica de qualsevol capacitat decisòria.
TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret Llei 16/2019 comporta un conjunt de
mesures preses des de l’òptica de la potenciació de les energies eòlica i fotovoltaica
que podrien entrar en contradicció amb el règim d’utilització que correspon al sòl no
urbanitzable.
ATÈS que, en conseqüència, es considera convenient regular les condicions per a la
implantació d’aquests tipus d’instal·lacions en sòl no urbanitzable.
DE CONFORMITAT amb el preveuen els articles 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme, i 22.2. de de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.

VIST l’informe emès per l’Àrea d’Urbanisme.
Aquesta Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació, de conformitat amb el que
disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2020-1772, de 29 de setembre, publicat al BOPB en
data 8 d'octubre de 2020 i assabentat al Ple de la Corporació en sessió del dia 29
d'octubre de 2020, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la suspensió, pel termini d’un any, de la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets, així com també de l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, incloent els
projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable, en l’àmbit delimitat en el plànol
que s'adjunta pels usos d’instal·lacions de producció d’energia eòlica i d’energia solar
fotovoltaica, amb la finalitat d’estudiar la reforma del planejament urbanístic municipal
en relació a aquests usos.
Segon.- Aprovar l’excepció de la suspensió de les llicències i autoritzacions per a
instal·lacions d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica) per a l’autoconsum.
Tercer.- Publicar el present acord, així com en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari ARA, i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=13

14. Proposta d'aprovació del conveni urbanístic entre l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès i l’empresa Sandoz, SA per a la tramitació d’una
modificació del Pla Parcial del Sector N així com la promoció davant les
administracions competents la modificació dels accessos des de la C-251
a les instal·lacions de l'empresa Sandoz, SA

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
Pla parcial del sector N (carretera de Cardedeu), aprovat definitivament per acord del
Ple en sessió del 20 de novembre de 2014.
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Proposta de conveni urbanístic amb l’objecte de tramitar una modificació del Pla
Parcial del Sector N per tal de reduir el màxim possible les distàncies mínimes a vials,
zones verdes i restants límits que el vigent Pla Parcial regula per a les edificacions
aïllades (Tipus I) i en filera (tipus II), procurant així minimitzar les situacions de
disconformitat amb el planejament de les edificacions existents en l’àmbit, així com
promoure davant de les administracions competents una modificació dels accessos
des de la C-251 a les instal·lacions de SANDOZ SA i des d’aquestes instal·lacions a la
C-251, de manera que es compleixi amb els requisits del Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, sobre tràfic i seguretat vial, i es minimitzin al màxim els
riscos per les persones i els vehicles.
Informe jurídic de 16 de juliol de 2021
Informe tècnic de 16 de juliol de 2021
Fonaments de dret
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Capítol VI de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern.
Articles 9 i 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
Aquesta Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació, de conformitat amb el que
disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2020-1772, de 29 de setembre, publicat al BOPB en
data 8 d'octubre de 2020 i assabentat al Ple de la Corporació en sessió del dia 29
d'octubre de 2020, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès i l’empresa Sandoz, S.A. l’objecte del qual és tramitar una
modificació del Pla Parcial del Sector N així com promoure davant de les
administracions competents una modificació dels accessos des de la C-251 a les
instal·lacions de SANDOZ SA de conformitat amb el redactat següent:
“COMPAREIXEN
D’una part, l’Il·lm. Sr. FRANCESC COLOMÉ TENAS, Alcalde del municipi de Les
Franqueses del Vallès, en nom i representació de l’Excm. AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS, acompanyat per la Sra. Maria Llonch Llonch, Secretaria
de la Corporació Municipal, de conformitat allò que disposa l’article 92bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases de Règim Local.

D’altra part, la Sra. MARTA CARDELLACH RAMIREZ, amb DNI 46143162-X, i el Sr.
JUAN JOSÉ PIEDRA GALÁN, amb DNI 47612003-W. Tots dos en nom i representació
de l’entitat SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS SA, domiciliada Les Franqueses del
Vallès, carretera de Granollers a Cardedeu C-251, Km-4, constituïda per temps
indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Ángel Martínez
Sarrión en data de 9 de novembre de 1966. La Sra. CARDELLACH RAMIREZ es troba
facultada per aquest acte en virtut dels poders atorgats per escriptura pública atorgada
pel Notari de Barcelona Gerardo Conesa Martínez en data de 12 de desembre de 2019
amb el número 3709 del seu protocol. El Sr. PIEDRA GALÁN actúa en la seva condició
de Director Financer, segons resulta dels poders atorgats per escriptura pública
atorgada pel Notari de Barcelona Gerardo Conesa Martínez en data 30 de juliol de
2019 amb el número 2278 del seu protocol.
ACTUEN
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, com a administració actuant
en la gestió urbanística del desenvolupament del Sector N.
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS SA, com a propietària de la finca aportada
número 58 del projecte de reparcel·lació del Sector N definitivament aprovat per acord
de la Junta de Govern Local en data de 13 d’octubre de 2016.
EXPOSEN
I. En sessió plenària celebrada el dia 20 de novembre de 2014 l'Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès va acordar l'aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector N,
publicant-se aquest acord en el BOP de data 22 de gener de 2015.
II. Actualment, i a l’objecte de complir amb l’execució de diverses sentències judicials
que anul·laven determinats aspectes de la ordenació de l’àmbit del Sector N, han estat
tramitats les següents modificacions de planejament:
Text Refós de la modificació puntual del Pla Parcial del Sector N, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en data de 30 de juliol de 2020, en
compliment de la Sentència recaiguda en el recurs contenciós-administratiu 58/2015.
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació́ Urbana en l’àmbit del sector N segona modificació article 248 NNUU-, aprovada definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona en sessió de data 19 de març
de 2021.
Modificació puntual del Pla Parcial per a la seva adaptació a la MPGOU referenciada
en el punt anterior, la qual ha estat inicialment aprovada per l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès en sessió de data 22 de març de 2021.
III. Que al marge de les modificacions de planejament anteriorment detallades, els
compareixents han identificat alguns aspectes de la ordenació urbanística vigent quina
modificació comportaria un benefici pel conjunt de l’àmbit del Sector N, i concretament
a) El pla parcial qualifica el sòl privat del sector com a zona de desenvolupament
industrial i contempla unes reculades de deu metres a vials i zones verdes i de cinc
metres als restants límits, el que comporta, en determinats supòsits, deixar en situació
de disconformitat amb el planejament algunes de les edificacions industrials existents.
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b) La previsió d’un traçat d’accés des de la C-251 a les instal·lacions de l’entitat
SANDOZ que, tot i haver estat informat favorablement pels organismes sectorials
corresponents, es pot millorar amb un traçat/dimensionat diferent.
És per tot l’anterior que les parts atorguen el present Conveni i es sotmeten a les
següents
CLAÚSULES
Primera.- L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, amb l’objectiu de millorar la
ordenació urbanística vigent en relació a les qüestions identificades en les lletra a) i b)
de l’expositiu III precedent, es compromet a:
Tramitar una modificació del Pla Parcial del Sector N per tal de reduir el màxim
possible les distàncies mínimes a vials, zones verdes i restants límits que el vigent Pla
Parcial regula per a les edificacions aïllades (Tipus I) i en filera (tipus II), procurant així
minimitzar les situacions de disconformitat amb el planejament de les edificacions
existents en l’àmbit. D’acord amb l’article 81.1 TRLUC, l’esmentada modificació del Pla
Parcial del Sector N haurà de ser definitivament aprovada pel Ple de l’Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès, previ informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’Arc Metropolità, en els termes de l’article 87 TRLUC, i restants informes sectorials
favorables que correspongui.
Promoure davant de les administracions competents una modificació dels accessos
des de la C-251 a les instal·lacions de SANDOZ SA i des d’aquestes instal·lacions a la
C-251, de manera que es compleixi amb els requisits del Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, sobre tràfic i seguretat vial, i es minimitzin al màxim els
riscos per les persones i els vehicles.
Segona.- L’eficàcia d’aquest conveni resta supeditada a la seva tramitació i aprovació
per l’òrgan competent de l’Ajuntament. D’aquesta manera, i de conformitat amb el que
preveuen els articles 8.3 TRLUC i 26 RLUC, s’haurà de sotmetre al termini general
d’informació pública de 20 dies que preveu l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions, previ anunci al Butlletí
Oficial de la Província i qualsevol altre mitjà que utilitzi l’Ajuntament a aquests efectes,
podent ésser objecte de consulta un cop aprovats definitivament.
Tercera.- El present conveni té naturalesa jurídic administrativa i en la seva
interpretació i desenvolupament regeix l’ordenament jurídic administratiu, amb
expressa submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Segon.- Sotmetre a informació pública el conveni durant el termini de vint dies,
mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Tercer.- Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, tan
àmpliament com sigui possible, per a la signatura del conveni aprovat en la present
resolució.

Quart.- Determinar que si durant el termini d’informació pública no es presentessin
reclamacions, ni al·legacions, el conveni esmentat quedarà aprovat amb carácter
definitiu, sense necessitat d’adoptar-se un nou acord al respecte; acreditant-se
aquesta circumstància mitjançant certificació expedida per la Secretària municipal i que
s'incorporarà a l'expedient administratiu.
Cinquè.- Incloure el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès.
Sisè.- Publicar el present conveni al Portal de Transparència de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
Setè.- Trametre’l al Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.
Vuitè.- Notificar aquests acords al interessats.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), els vots en contra
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2) i Sal-CUP-Amunt (1),
sent el resultat definitiu de 13 vots a favor i 3 vots en contra.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=14

15. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per
a l'exercici 2021, així com la plantilla de personal i la relació de llocs de
treball

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Format el Pressupost General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic
2021, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de
tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169
del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de la secretaria.
Vist l'Informe d'Intervenció.
Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Corporació, per a
l'exercici econòmic 2021, juntament amb les seves Bases d'Execució, essent el resum
consolidat per capítols el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Fons contingència
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

20.685.374,72
7.645.408,09
11.253.482,19
182.100,00
1.593.384,44
11.000,00
4.878.290,00
4.678.290,00
200.000,00
1.327.000,00
0,00
1.327.000,00
TOTAL:

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

26.890.664,72

22.849.744,72
10.135.000,00
400.000,00
5.997.137,00
6.317.607,72
497.920,00
1.332.568,00
0,00
1.332.568,00
2.210.432,00
11.000,00
2.199.432,00
26.890.664,72

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per l’exercici 2021, les Bases
d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte
de presentació de reclamacions pels interessats.
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti
cap reclamació.
Cinquè.- Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l’òrgan competent de
la Comunitat Autònoma.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), els vots en contra
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2) i Sal-CUP-Amunt (1),
sent el resultat definitiu de 13 vots a favor i 3 vots en contra.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=15

16. Proposta d’aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la present
convocatòria, per raons d’urgència, de diferents assumptes relatius a la
modificació del Cartipàs municipal

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
1. D’acord amb el pacte de govern entre els grups municipals Junts per les Franqueses
(JXLF) i dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).
2. Vist que la Comissió Informativa d’assumptes de Ple del dia 22 de juliol de 2021 va
dictaminar els expedients inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria efectuada el dia
19 de juliol de 2021.
3. Tenint en compte que per raons d’urgència es vol incloure en el Ple del dia 29 de
juliol de 2021 diferents assumptes relatius a la modificació del Cartipàs municipal,
tenint en compte el pacte de govern entre Junts per les Franqueses (JXLF) i els
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).
Fonaments legals
1. L’article 82 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que
estableix que: «L’Alcalde o President, per raons d’urgència degudament motivada, pot
incloure en l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d’algun dels portaveus,
assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa, però en aquest supòsit no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests
assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l’ordre del dia».
2. L’article 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que
estableix que: «Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre
assumptes no compresos en la seva convocatòria, així com els que s’adoptin en
sessions ordinàries sobre matèries no incloses en el respectiu ordre del dia, excepte
especial i prèvia declaració d’urgència feta per l’òrgan corresponent, amb el vot
favorable de la majoria prevista en l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril».
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, proposo al
Ple de la Corporació local l’adopció del següent
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ACORD:
Únic.- Aprovar la inclusió, en l’ordre del dia de la present convocatòria del Ple ordinari
del dia 29 de juliol de 2021, per raons d’urgència, de diferents assumptes relatius a la
modificació del Cartipàs municipal.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), els vots en contra dels
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2), CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt
(1), sent el resultat definitiu de 11 vots a favor i 5 vots en contra.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=16

17. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2095, relatiu a la
modificació dels membres integrants de la Junta de Govern Local
Antecedents de fet
1. Per decret d’Alcaldia número 2019-1725 de data 18 de juny es va resoldre, entre
d’altres, constituir la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori, es va fixar els membres que l’integraven i la seva periodicitat, així
com es van delegar competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
2. Per decret d’Alcaldia número 2019-1899 de data 4 de juliol, es va establir que un
representant de cada grup municipal de l’oposició pugui assistir, amb veu però sense
vot, a les sessions de la Junta de Govern Local.
3. Per decret d’Alcaldia número 2020-1774 de data 29 de setembre, es va modificar
els membres que integren la Junta de Govern Local.
4. D’acord amb el pacte de govern entre els grups municipals Junts per les
Franqueses (JXLF) i dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP).
5. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 22 de juliol de
2021.
Fonaments legals
1. Articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local,
54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, que determinen que la Junta de Govern Local és
integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal
d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde, el qual n’ha de donar compte
al Ple.

Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Modificar el decret d’Alcaldia número 2019-1774 de data 29 de setembre,
sobre la constitució de la Junta de Govern Local, en el sentit que la Junta de Govern
Local queda integrada pels membres següents:
President:
Francesc Colomé i Tenas
Vocals:
José Antonio Aguilera Galera
Montse Vila i Fortuny
Sònia Tena i Belmonte
Marta Reche Lavado
Marta Sánchez Jiménez
Segon.- Aquesta resolució entra en vigor el dia 30 de juliol de 2021.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.
Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones designades membres de la Junta
de Govern Local, als grups municipals i a les diferents àrees de l’Ajuntament, i
publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article
44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=17

18. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2112, relatiu a la
modificació de les persones que ostenten el càrrec de Tinents i Tinentes
d'Alcalde

Antecedents de fet
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1. Per decret d’Alcaldia número 2019-1726 de data 18 de juny es va resoldre
nomenar els tinents i tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament.
2. Per decret d’Alcaldia número 2020-1773 de data 29 de setembre es va resoldre
modificar el nomenament dels tinents i tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament.
3. D’acord amb el pacte de govern entre els grups municipals Junts per les
Franqueses (JXLF) i dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP).
4. Per decret d’Alcaldia de data 22 de juliol s’han designat els membres de la Junta
de Govern Local.
5. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 22 de juliol de
2021.
Fonaments legals
1. Articles 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons els quals l’alcalde designa i
revoca lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern
Local i el substitueixen, per ordre de nomenament, en els casos de vacant,
d’absència o de malaltia.
2. Article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
estableix que el nomenament i el cessament de tinents d’alcalde es farà mitjançant
resolució de l’alcalde, de la qual se’n donarà compte al Ple i es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de
la signatura de la resolució per part de l’alcalde, llevat que es digui una altra cosa.
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia número 2020-1773 de data 29 de
setembre, en què es va resoldre nomenar els tinents i tinentes d’alcalde d’aquest
Ajuntament.
Segon.- Nomenar tinents i tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i
regidores membres de la Junta de Govern Local que tot seguit es relacionen:






Primer tinent d’alcalde: José Antonio Aguilera Galera
Segona tinenta d’alcalde: Montse Vila i Fortuny
Tercera tinenta d’alcalde: Sònia Tena i Belmonte
Quarta tinenta d’alcalde: Marta Reche Lavado
Cinquena tinenta d’alcalde: Marta Sánchez Jiménez

Tercer.- Establir que en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta Alcaldia,
les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran realitzades
pels tinents/es d’alcalde, d’acord amb l’ordre següent:






Primer tinent d’alcalde: José Antonio Aguilera Galera
Segona tinenta d’alcalde: Montse Vila i Fortuny
Tercera tinenta d’alcalde: Sònia Tena i Belmonte
Quarta tinenta d’alcalde: Marta Reche Lavado
Cinquena tinenta d’alcalde: Marta Sánchez Jiménez

Quart.- Aquesta resolució entra en vigor el dia 30 de juliol de 2021.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 46 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i
a les diferents àrees de l’Ajuntament, i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l’article 46.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.
Setè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=18

19. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2122, relatiu a la
modificació de les àrees i les regidories que integren l'Ajuntament, així
com les delegacions especials d'atribucions a favor dels regidors/es i
les delegacions generals d'atribucions a favor dels Tinents/es d'Alcalde

Antecedents de fet
1. Per decret d’Alcaldia número 2019-1727 de data 18 de juny es va resoldre, entre
d’altres, crear les àrees i regidories que integren l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès i els seus Patronats municipals, així com efectuar delegacions especials i
generals d’atribucions a favor dels regidors/es delegats/des i dels tinents/es
d’alcalde, respectivament.
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2. Per decret d’Alcaldia número 2020-1772 de data 29 de setembre es va resoldre,
entre d’altres, deixar sense efecte el decret 2019-1727 de data 18 de juny i crear les
àrees i regidories que integren l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus
Patronats municipals, així com efectuar delegacions especials i generals
d’atribucions a favor dels regidors/es delegats/des i dels tinents/es d’alcalde,
respectivament.
3. D’acord amb el pacte de govern entre els grups municipals Junts per les
Franqueses (JXLF) i dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP).
4. Per decret d’Alcaldia de data 22 de juliol de 2021 s’han designat els tinents i
tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament.
5. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 22 de juliol de
2021.
Fonaments legals
1. Articles 56.1 i 56.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb
l’article 43.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
estableixen que l’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les
de l’article 53.3, en els membres de la Junta de Govern Local.
2. L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les
potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.
3. L’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que la delegació d’atribucions de l’alcalde tindrà efectes des del dia següent a la data
de la resolució excepte que en la resolució es disposi una cosa diferent, sens
perjudici de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
4. L’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que es donarà compte al ple de totes les delegacions i modificacions, en la primera
sessió que porti a terme després de la resolució corresponent.
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia número 2019-1772 de data 29 de
setembre en què es va resoldre, entre d’altres, crear les àrees i regidories que
integren l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus Patronats municipals,
així com efectuar delegacions especials i generals d’atribucions a favor dels
regidors/es delegats/des i dels tinents/es d’alcalde, respectivament.
Segon.- Crear les següents àrees i regidories que integren l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i els seus Patronats municipals:

Gabinet d’Alcaldia
Gerència
1. Regidoria d’Activitats
2. Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient
3. Regidoria de Civisme i Convivència
4. Regidoria de Comerç, Mercats, Fires i Turisme
5. Regidoria de Comunicació
6. Regidoria de Cultura
7. Regidoria de Dinamització Econòmica
8. Regidoria d’Educació
9. Regidoria d’Esports
10. Regidoria de Feminisme i Igualtat
11. Regidoria de Gent Gran
12. Regidoria d’Habitatge
13. Regidoria d’Hisenda i Règim Intern
14. Regidoria d’Infància i Joventut
15. Regidoria de Mobilitat
16. Regidoria d’Obres i Serveis
17. Regidoria de Participació Ciutadana
18. Regidoria de Polítiques Socials
19. Regidoria de Presidència i Processos Estratègics
20. Regidoria de Relacions Ciutadanes
21. Regidoria de Sanitat i Salut Pública
22. Regidoria de Seguretat Ciutadana
23. Regidoria d’Urbanisme
Tercer.- Nomenar i efectuar a favor dels regidors i regidores que s’esmenten a
continuació una delegació especial d’atribucions per a la gestió de les àrees o
regidories que s’esmenten a continuació:
Regidor/a delegat/a
Sònia Tena i Belmonte
Moisés Torres i Enrique
Juan Antonio Marín Martínez
Sònia Tena i Belmonte
Marta Reche Lavado
Montse Vila i Fortuny
Marina Ginestí i Crusells
Raquel Conrada Cortés González
José Antonio Aguilera Galera
Montse Vila i Fortuny
Marta Reche Lavado
Sònia Tena i Belmonte
Juan Antonio Marín Martínez
Montse Vila i Fortuny
Marina Ginestí i Crusells
Moisés Torres i Enrique
Marta Sánchez Jiménez
Montse Vila i Fortuny
Marta Sánchez Jiménez

Àrees o regidories
Regidoria d’Activitats
Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient
Regidoria de Civisme i Convivència
Regidoria de Comerç, Mercats, Fires i
Turisme
Regidoria de Comunicació
Regidoria de Comunicació
Regidoria de Cultura
Regidoria de Dinamització Econòmica
Regidoria d’Educació
Regidoria d’Esports
Regidoria de Feminisme i Igualtat
Regidoria de Gent Gran
Regidoria d’Habitatge
Regidoria d’Hisenda i Règim Intern
Regidoria d’Infància i Joventut
Regidoria de Mobilitat
Regidoria d’Obres i Serveis
Regidoria de Participació Ciutadana
Regidoria de Polítiques Socials
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Marina Ginestí i Crusells
Marta Reche Lavado
Marina Ginestí i Crusells
Montse Vila i Fortuny
Jordi Ganduxé i Pascual

Regidoria de Presidència i Processos
Estratègics
Regidoria de Relacions Ciutadanes
Regidoria de Sanitat i Salut Pública
Regidoria de Seguretat Ciutadana
Regidoria d’Urbanisme

L’abast de les funcions d’aquesta delegació especial no inclouen cap facultat
resolutòria, ja que aquesta correspon al tinent/a d’alcalde que tingui assignats els
àmbits competencials corresponents a l’apartat següent.
Quart.- Nomenar i efectuar a favor dels tinents i tinentes d’alcalde que s’esmenten a
continuació una delegació general d’atribucions que s’esmenten a continuació:
Tinent/a d’alcalde
Sònia Tena i Belmonte
Montse Vila i Fortuny
Marta Sánchez Jiménez
Sònia Tena i Belmonte
Marta Reche Lavado
Montse Vila i Fortuny
Sònia Tena i Belmonte
José Antonio Aguilera Galera
José Antonio Aguilera Galera
Montse Vila i Fortuny
Marta Reche Lavado
Sònia Tena i Belmonte
Marta Sánchez Jiménez
Montse Vila i Fortuny
Sònia Tena i Belmonte
Montse Vila i Fortuny
Marta Sánchez Jiménez
Montse Vila i Fortuny
Marta Sánchez Jiménez
Sònia Tena i Belmonte
Marta Reche Lavado
Sònia Tena i Belmonte
Montse Vila i Fortuny
Montse Vila i Fortuny

Àrees o regidories
Regidoria d’Activitats
Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient
Regidoria de Civisme i Convivència
Regidoria de Comerç, Mercats, Fires i
Turisme
Regidoria de Comunicació
Regidoria de Comunicació
Regidoria de Cultura
Regidoria de Dinamització Econòmica
Regidoria d’Educació
Regidoria d’Esports
Regidoria de Feminisme i Igualtat
Regidoria de Gent Gran
Regidoria d’Habitatge
Regidoria d’Hisenda i Règim Intern
Regidoria d’Infància i Joventut
Regidoria de Mobilitat
Regidoria d’Obres i Serveis
Regidoria de Participació Ciutadana
Regidoria de Polítiques Socials
Regidoria de Presidència i Processos
Estratègics
Regidoria de Relacions Ciutadanes
Regidoria de Sanitat i Salut Pública
Regidoria de Seguretat Ciutadana
Regidoria d’Urbanisme

La delegació general de competències a favor dels tinents i tinentes d’alcalde a la
qual s’ha fet referència anteriorment inclou la signatura dels documents de tràmit o
definitius, que siguin necessaris per a l’execució de la delegació esmentada.
Cinquè.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan.
En el text de les resolucions dictades en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer
constar aquesta circumstància en la part expositiva mitjançant la incorporació del text
següent:

“En exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació
efectuada per resolució de l’alcalde núm. ....... de data .........”.
Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia,
com a titular de la competència originària.
Sisè.- Aquestes delegacions tindran vigència dintre del mandat corporatiu 20192023, sense perjudici de la facultat d’avocació d’aquesta Alcaldia.
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini
dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra.
Setè.- En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors
i regidores delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les
competències delegades com a titular de la competència originària, i s’entendrà
exercida la facultat de suplència en base a aquesta resolució, sense necessitat d’una
nova resolució expressa en aquest sentit. En el supòsit d’absència de l’Alcalde, la
suplència serà exercida pels tinents d’alcalde per odre del seu nomenament.
Vuitè.- De conformitat amb l’article 51 de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, de
modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil pels alcaldes,
és competent per autoritzar un matrimoni civil l’alcalde del municipi on se celebri el
matrimoni o regidor/a en qui delegui. En base a aquest fonament legal, la
competència per autoritzar un matrimoni civil serà de l’Alcalde i, a més, mitjançant
delegació conferida per aquesta resolució, també l’exerciran els tinents/es d’alcalde i
la resta de regidors/es del Consistori.
Novè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 30 de juliol de 2021.
Desè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en compliment del
que disposa l’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Onzè.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i
a les diferents àrees de l’Ajuntament, i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.
Dotzè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=19
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20. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2115, relatiu a
l'assignació del règim de dedicacions i corresponents retribucions dels
membres que conformen el Govern municipal
Antecedents de fet
1. D’acord amb el pacte de govern entre els grups municipals Junts per les
Franqueses (JXLF) i dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP).
2. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 22 de juliol de
2021.
Fonaments legals
1. Els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
2. L’article 162.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. L’article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Assignar els següents càrrecs i corresponents dedicacions i retribucions als
regidors i regidores que s’esmenten a continuació:
Nom i cognoms

Càrrec

Dedicació i percentatge de
jornada

Percentatge
de
retribucions
segons
LPGE

Francesc Colomé i Tenas
Montse Vila i Fortuny
Marta Sánchez Jiménez
Jordi Ganduxé i Pascual
Marta Reche Lavado
Marina Ginestí i Crusells
Moisés Torres i Enrique
Sònia Tena i Belmonte
Juan Antonio Marín Martínez
José Antonio Aguilera Galera
Raquel Conrada Cortés González

Alcalde
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a

Exclusiva i jornada 100 %
Exclusiva i jornada 100 %
Exclusiva i jornada 100 %
Exclusiva i jornada 100 %
Parcial i jornada 90 %
Parcial i jornada 85 %
Parcial i jornada 85 %
Parcial i jornada 75 %
Parcial i jornada 70 %
Parcial i jornada 50 %
Parcial i jornada 33 %

100 %
80 %
80 %
80 %
72 %
68 %
68 %
60 %
56 %
40 %
26 %

Segon.- Aquesta resolució entra en vigor el dia 30 de juliol de 2021, restant
condicionada l’efectivitat de la present resolució a l’aprovació de l’acord plenari que
estableixi les dedicacions i percentatge de retribucions anteriorment indicat.

Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 46 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als portaveus dels
grups municipals i a les diferents àrees de l’Ajuntament, i publicar-la al Butlletí Oficial
de la Província, en compliment del que disposa l’article 46.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=20

21. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2116, relatiu a la
modificació de la presidència i vicepresidència del Patronat Municipal
de Cultura, Educació, Infància i Joventut
Antecedents de fet
1. Per decret d’Alcaldia número 2019-1807 de data 26 de juny es va resoldre
nomenar el president i la vicepresidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut.
2. Per decret d’Alcaldia número 2020-1770 de data 29 de setembre es va resoldre
deixar sense efecte el decret d’Alcaldia número 2019-1807 de data 26 de juny i
nomenar una nova presidenta i vicepresidenta del Patronat municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut.
3. D’acord amb el pacte de govern entre els grups municipals Junts per les
Franqueses (JXLF) i dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP).
4. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 22 de juliol de
2021.
Fonaments legals
1. Article 7.1.a) dels Estatuts del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut estableix que correspon a l’Alcalde el nomenament del president/a i del
vicepresident/a del Patronat.
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Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia número 2020-1770 de data 29 de
setembre, de nomenament de la presidenta i vicepresidenta del Patronat municipal
de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Segon.- Nomenar el regidor senyor José Antonio Aguilera Galera com a president
del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Tercer.- Nomenar la regidora senyora Marina Ginestí i Crusells com a vicepresidenta
del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Quart.- Aquesta resolució entra en vigor el dia 30 de juliol de 2021.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en compliment
del que disposa l’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, als grups municipals,
al Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i a les diferents àrees
de l’Ajuntament.
Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del
que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Vuitè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=21

22. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2117, relatiu a la
modificació de la presidència i vicepresidència del Patronat Municipal
d'Esports

Antecedents de fet

1. Per decret d’Alcaldia número 2019-1808 de data 26 de juny es va resoldre
nomenar la presidenta i el vicepresident del Patronat municipal d’Esports.
2. Per decret d’Alcaldia número 2020-1771 de data 29 de setembre es va resoldre
modificar el nomenament del vicepresident del Patronat municipal d’Esports.
3. D’acord amb el pacte de govern entre els grups municipals Junts per les
Franqueses (JXLF) i dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP).
4. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 22 de juliol de
2021.
Fonaments legals
1. Article 7.2 dels Estatuts del Patronat municipal d’Esports estableix que correspon
a l’Alcalde el nomenament del president/a i del vicepresident/a del Patronat.
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Deixar sense efecte els decrets d’Alcaldia número 2019-1808 de data 26 de
juny i 2020-1771 de data 29 de setembre, de nomenament de la presidenta i el
vicepresident del Patronat municipal d’Esports.
Segon.- Nomenar la regidora senyora Montse Vila i Fortuny com a presidenta del
Patronat municipal d’Esports, càrrec que ostentava actualment.
Tercer.- Nomenar la regidora senyora Marta Sánchez Jiménez com a vicepresidenta
del Patronat municipal d’Esports.
Quart.- Aquesta resolució entra en vigor el dia 30 de juliol de 2021.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en compliment
del que disposa l’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, als grups municipals,
al Patronat municipal d’Esports i a les diferents àrees de l’Ajuntament.
Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del
que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Vuitè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.
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Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=22

23. Proposta d’aprovació de la modificació dels representants dels grups
municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés en la Junta de Govern del Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
1. D’acord amb el pacte de govern entre els grups municipals Junts per les Franqueses
(JXLF) i dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).
2. Vist el Decret de l’Alcalde núm. 2021-2116, de data 22 de juliol de 2021, relatiu a la
modificació de la presidència i vicepresidència del Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut.
3. Tenint en compte que les modificacions en la presidència i la vicepresidència del
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut obliguen a modificar
també els membres titulars i suplents dels grups municipals Junts per les Franqueses
(JXLF) i Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) en la Junta de
Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
4. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 23 de juliol de 2021.
Fonaments legals
1. L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
i l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2. L’article 9 dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut, que estableix que per acord de Ple seran designats els membres, titulars i
suplents, dels grups municipals que integren la Junta de Govern del Patronat Municipal
de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, proposo al
Ple de la Corporació local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar la senyora Sònia Tena i Belmonte del grup municipal Junts per les
Franqueses (JXLF) membre titular en la Junta de Govern del Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut.

Segon.- Designar el senyor Jordi Ganduxé i Pascual del grup municipal Junts per les
Franqueses (JXLF) membre suplent en la Junta de Govern del Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Tercer.- Designar la senyora Marta Reche Lavado del grup municipal dels Socialistes
de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) membre titular en la Junta de
Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Quart.- Designar la senyora Raquel Conrada Cortés González del grup municipal dels
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) membre suplent en la
Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Cinquè.- Establir que l’efectivitat del present acord serà des de l’endemà a l’aprovació
del mateix per part del Ple municipal.
Sisè.- Notificar aquests acords a la Gerència del Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), el vot en contra de la regidora
assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt, i les abstencions dels regidors/es
assistents dels grups municipals IEC-AM (2) i CsLFV (2), sent el resultat definitiu de 11
vots a favor, 1 vot en contra i 4 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=23

24. Proposta d’aprovació de la modificació dels representants dels grups
municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés en el Consell d’Administració del Patronat
Municipal d’Esports

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
1. D’acord amb el pacte de govern entre els grups municipals Junts per les Franqueses
(JXLF) i dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).
2. Vist el Decret de l’Alcalde núm. 2021-2117, de data 22 de juliol de 2021, relatiu a la
modificació de la presidència i vicepresidència del Patronat Municipal d’Esports.
3. Tenint en compte que les modificacions en la presidència i la vicepresidència del
Patronat Municipal d’Esports obliguen a modificar també els membres titulars i
suplents dels grups municipals Junts per les Franqueses (JXLF) i Socialistes de
Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) en el Consell d’Administració del
Patronat Municipal d’Esports.
4. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 23 de juliol de 2021.
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Fonaments legals
1. L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
i l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2. L’article 12 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports, que estableix que per
acord de Ple seran designats els membres, titulars i suplents, dels grups municipals
que integren el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, proposo al
Ple de la Corporació local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar el senyor Jordi Ganduxé i Pascual del grup municipal Junts per les
Franqueses (JXLF) membre titular en el Consell d’Administració del Patronat Municipal
d’Esports.
Segon.- Designar la senyora Sònia Tena i Belmonte del grup municipal Junts per les
Franqueses (JXLF) membre suplent en el Consell d’Administració del Patronat
Municipal d’Esports.
Tercer.- Designar la senyora Marta Reche Lavado del grup municipal dels Socialistes
de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) membre titular en el Consell
d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
Quart.- Designar la senyora Raquel Conrada Cortés González del grup municipal dels
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) membre suplent en el
Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
Cinquè.- Establir que l’efectivitat del present acord serà des de l’endemà a l’aprovació
del mateix per part del Ple municipal.
Sisè.- Notificar aquests acords a la Gerència del Patronat Municipal d’Esports.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), el vot en contra de la regidora
assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt, i les abstencions dels regidors/es
assistents dels grups municipals IEC-AM (2) i CsLFV (2), sent el resultat definitiu de 11
vots a favor, 1 vot en contra i 4 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=24

25. Proposta d’aprovació de la modificació del règim de retribucions i
dedicacions dels membres de la Corporació local

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
1. D’acord amb el pacte de govern entre els grups municipals Junts per les Franqueses
(JXLF) i dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).
Fonaments legals
1. Els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
2. L’article 162.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. L’article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
De conformitat amb les atribucions conferides per la normativa vigent de règim local,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Establir que el règim de dedicacions exclusives i dedicacions parcials dels
càrrecs electes de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és el següent:
Càrrec
Alcalde
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a
Regidor/a

Dedicació
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

Percentatge màxim retribucions LPGE
100%
80%
80%
80%
75%
75%
70%
70%
70%
65%
65%

Segon.- Establir que els membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva i en règim de dedicació especial les
percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
Tercer.- Els règims de dedicació exclusiva i parcial comporta per a cadascuna de les
persones compromeses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la
Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials.
Aquests imports anuals s’adequaran al què estableixin les successives Lleis Generals
de Pressupostos de l’Estat.
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Quart.- L’efectivitat del present acord serà retroactiva a l’assignació dels
corresponents càrrecs per l’Alcaldia de la Corporació, és a dir, des del dia 30 de juliol
de 2021.
Cinquè.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i
difondre el contingut d’aquests acords, de conformitat amb el principi de transparència,
a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que
disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern a Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), els vots en contra dels
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2) i Sal-CUP-Amunt, i l’abstenció
dels regidors assistents del grup municipal CsLFV (2), sent el resultat definitiu de 11
vots a favor, 3 vots en contra i 2 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=25

26.

Proposta d’aprovació de la modificació de la designació dels
representants de la Corporació a les diferents entitats supramunicipals,
consorcis i mancomunitats a les que pertany l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
1. El Ple, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, va aprovar la designació
dels representants de la Corporació a les diferents entitats supramunicipals, consorcis i
mancomunitats a les que pertany l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
2. El Ple, en les sessions ordinàries dels dies 19 de desembre de 2019 i 29 d’octubre
de 2020, va aprovar la modificació de la representació del consistori en el Patronat de
la Fundació Privada Apadis les Franqueses i en el Patronat de la Fundació
Universitària Martí l’Humà.
3. D’acord amb el pacte de govern entre els grups municipals Junts per les Franqueses
(JXLF) i dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).
4. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 23 de juliol de 2021.

Fonaments legals
L’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local,
l’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 50.4 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, determinen que és competència
del Ple, amb caràcter indelegable, l’adopció d’acords relatius a la participació en
organitzacions supramunicipals.
Per tot això, com a Alcalde-President proposo al Ple la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Deixar sense efectes els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessions
dels dies 11 de juliol de 2019, 19 de desembre de 2019 i 29 d’octubre de 2020, relatius
a la designació dels representants de la Corporació a les diferents entitats
supramunicipals, consorcis i mancomunitats a les que pertany l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
Segon.- Designar com a representants dels diferents òrgans i organismes que
requereixen representació municipal o bé que han d’integrar-se en aquests en funció
dels respectius càrrecs, als regidors i regidores que a continuació es relacionen:










ADF Montseny-Congost:
Titular: Moisés Torres i Enrique
Suplent: Jordi Ganduxé i Pascual
Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió
Metropolitana de Barcelona (AMTU):
Titular: Marta Sánchez Jiménez
Suplent: Juan Antonio Marín Martínez
Comissió seguiment conveni transport:
Titular: Marta Sánchez Jiménez
Suplent: Juan Antonio Marín Martínez
Consorci per a la Defensa Conca Besòs:
Titular: Francesc Colomé i Tenas
Suplent: Marta Sánchez Jiménez
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès:
Titular: Marta Sánchez Jiménez
Suplent: Juan Antonio Marín Martínez
Consorci Localret:
Titular: Montse Vila i Fortuny
Suplent: Marina Ginestí i Crusells
Consorci Teledigital Granollers i Vallès Oriental Televisió:
Titular: Montse Vila i Fortuny
Suplent: Marta Reche Lavado
Mancomunitat Aigües Ter-Llobregat:
Titular: Marta Sánchez Jiménez
Suplent: Juan Antonio Marín Martínez
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Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses:
Titular: Marta Sánchez Jiménez
Suplent: Marta Reche Lavado
Patronat de la Fundació Privada de les Franqueses del Vallès per a la Gent
Gran:
Titular: Sonia Tena i Belmonte
Suplent: Marina Ginestí i Crusells
Patronat de la Fundació Universitària Martí l’Humà:
Titular: José Antonio Aguilera Galera
Suplent: Marta Reche Lavado
Servei Comarcal d’Incendis:
Titular: Moisés Torres i Enrique
Suplent: Jordi Ganduxé i Pascual
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat:
Titular: Moisés Torres i Enrique
Suplent: Jordi Ganduxé i Pascual
Xarxa Local de Consum:
Titular: Marina Ginestí i Crusells
Suplent: Sonia Tena i Belmonte
Associació Xarxa C17:
Titular: Marina Ginestí i Crusells
Suplent: Sonia Tena i Belmonte

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones designades, a les entitats, institucions i
organismes corresponents, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.

el principi de
municipal, en
Transparència,
desembre, de

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), i les abstencions dels
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2), CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt
(1), sent el resultat definitiu de 11 vots a favor i 5 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=26

27. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses,
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Imagina Esquerra en
Comú – Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió
del dia 22 de juliol de 2021, per la celebració de la setmana europea de la
mobilitat sostenible i segura 2021

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22
de juliol de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en
Comú-Acord Municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i l’abstenció del grup
municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu
íntegrament a continuació:
Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea de la
Mobilitat, un esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility Week. L’objectiu
és conscienciar a la ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i
sostenible i menys contaminant en benefici de tothom.
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre. És
una oportunitat per presentar davant la ciutadania les alternatives que ja existeixen i
explicar els reptes que afronten les ciutats i pobles per incloure el canvi de
comportament com a pilar fonamental per una estratègia de transport sostenible a
tot Europa i una millora ambiental.

Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una mobilitat
sostenible” i s’ha escollit un lema adequat a l’objectiu principal de millora de la
salut “Fes salut. Mou-te de manera sostenible”.
A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible,
avançant en la utilització del transport públic, i el foment de la mobilitat activa. Per
això és molt important que enguany, per superar la baixada en la utilització del
transport públic fruit de la pandèmia de la Covid19, treballem conjuntament per
fer-hi front.
La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va enregistrar un total de 227
municipis de Catalunya amb una població afectada de 5.955.452 ciutad@ns, el
que representa una participació molt per sobre de la resta dels municipis
europeus. Aquestes dades s’han mantingut al llarg dels anys, ja que els
Ajuntaments de Catalunya sempre han estat cabdals en la millora de l’urbanisme i
el foment de la pacificació del trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar la
sostenibilitat en els desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora de
la qualitat de l’aire.
En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:






Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle,
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la
protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la
reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum
racional dels recursos energètics.
Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i
informar-la sobre les seves diferents modalitats.
Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el
transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
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Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el
seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport
motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que
generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i
cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat
física.

Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi
climàtic passa per un transvasament des del transport privat al transport públic, i
la descarbonització del parc automobilístic del nostre país. En aquest sentit, la
societat catalana ha respost amb un augment de la utilització del transport públic,
però també amb un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i sobretot el
caminar per les distàncies curtes.
Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament
sostenible, aprovada al setembre de 2015, per l’Assemblea General de Nacions
Unides que reconeix que l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible és una responsabilitat compartida i encoratja a crear aliances entre tots els
països i actors per assolir els ODS.
Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del
territori, obrint-se a totes les entitats del país compromeses a treballar per assolir els
17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat
sostenible al nostre municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana
sostenible, conscienciar del què suposa seguir amb una mobilitat poc sostenible en
termes mediambientals i de qualitat de vida, establir col·laboracions amb les entitats
locals i comunicar noves polítiques i mesures permanents.
Des del 2009 aquest municipi s’ha adherit tots els anys a la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura i, el 30 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar
l’Adhesió a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025.
Per tot això, proposem al Ple els següents
ACORDS:
Primer.- Inscriure l’Ajuntament de les Franqueses de Vallès a la Setmana Europea de
la Mobilitat d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la
European Mobility Week i fer-hi constar les accions acordades en l’acord segon.
Segon.- Fer constar que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha impulsat o
impulsarà les següents accions per tal de fomentar una mobilitat més sostenible,
segura i saludable:


Iniciar, coincidint amb el començament del curs escolar, un procés participatiu
per tal d’estudiar, dissenyar i implementar camins escolars segurs, a peu i amb
bicicleta, amb propostes concretes per a la participació de les famílies i de la
comunitat educativa en general.







Promoció del transport públic. Gratuïtat del transport públic a la zona
TransGran durant la Setmana Europea de la mobilitat.
Bicicletada popular el dissabte 18 al matí, amb una ruta dissenyada com a
acció de foment de l’ús quotidià de la bicicleta.
Participació a la Cursa interurbana de transports a la regió metropolitana de
Barcelona el dia 20 de setembre i publicitar els resultats.
Restringir el pas de vehicles privats al tram de carrer del carrer de Sant
Joaquim, situat entre la plaça de l’Espolsada i el passeig dels Til·lers entre els
dies 16 i 19 de setembre, excepte pels veïns amb aparcament.
Mesures permanents:
◦ Ascensor del parc dels Països Catalans al carrer de Navarra.
◦ Instal·lació d’un bicitancat a l’aparcament de l’estació de rodalies de les
Franqueses del Vallès Nord-Granollers (R2).
◦ Sensorització dels aparcaments de les estacions de rodalies de les
Franqueses del Vallès de les línies R2 i R3 per a la utilització dels usuaris
del transport públic com a Zones de Park & Ride.

Tercer.- Adherir l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’Acord nacional per a
l’Agenda 2030 a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de
2020 i integrar-se a l’Aliança Catalunya 2030.
Quart.- Comunicar aquests esdeveniments i fer partícips a totes les entitats culturals,
esportives i ambientals i a qui organitza la Festa Major de Corró d’Avall per tal
d’animar-los a sumar-se al programa..
Cinquè.- Comunicar aquests esdeveniments així com els objectius de la Setmana
Europea de la Mobilitat als mitjans de comunicació habituals de l’Ajuntament (web,
butlletí municipal...).
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=27

28. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021,
en favor d'aplicar mesures urgents en la lluita contra l'atur juvenil

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22
de juliol de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les
Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Ciutadans les Franqueses
del Vallès, els vots en contra del grup municipal Socialistes de Catalunya-Candidatura
de Progrés, I l’abstenció del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat PopularAlternativa Municipalista, que es transcriu íntegrament a continuació:
L'Estat espanyol encapçala la llista de països amb la taxa de desocupació juvenil més
alta de la Unió Europea. Concretament, a inicis del 2021, Espanya va registrar un atur
juvenil del 39,9%, és a dir, actualment a Espanya 4 de cada 10 joves no poden
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treballar, sumant un total d'uns 588.000 joves aturats. A més, el sistema contractual i
laboral fa que quan aconsegueixen inserir-se al mercat, prop del 40% ho faci amb un
contracte temporal que minva les seves possibilitats de construir un projecte de vida
autònom i precaritza la seva situació.
Cada vegada, els joves estan més i millor formats i especialitzats acadèmicament. No
obstant això, les dades d'abandonament prematur dels estudis entre els joves (17,3%)
segueix sent bastant més elevat que la mitjana europea (10,2%). Queda doncs, molta
feina per fer no només en termes d'inserció laboral juvenil, sinó també en la millora de
la qualificació del col·lectiu i en la relació entre centres acadèmics i empreses.
A més, juntament amb la precarietat contractual i el caràcter temporal de la
contractació juvenil, la necessitat d'una solució s'ha vist encara més accentuada en el
marc de la COVID-19. Això ha provocat un augment de la sobrequalificació i
l'explotació juvenil que té greus efectes a llarg termini, ja que a més d'afectar l'atur
estructural, també està vinculat a conseqüències negatives sobre els nivells dels
salaris i l'estabilitat de el sistema de pensions.
Actualment, l'Estat espanyol no disposa d'una mà d'obra prou formada per impulsar la
competitivitat econòmica a nivell internacional; la qual cosa suposa també un llast per
la sortida de la crisi econòmica causada per aquesta pandèmia.
Aquesta situació hauria de preocupar greument el Govern i determinar la desocupació
juvenil com una de les principals emergències socials i laborals del país. Les
implicacions que es deriven d'aquesta situació són d'ampli calat, i requereixen de
mesures ambicioses i valentes, per esmenar el seu context de precarització i
temporalitat.
Incrementar la contractació juvenil no temporal i la inserció en el mercat de treball de
joves a través d'incentius empresarials per a la seva contractació, tal com defensa
l'Organització Internacional del Treball, o l'aposta per la formació de sectors de
producció estratègics, són part de les mesures que ja s'haurien d'estar desenvolupant.
En aquest sentit, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, tenint en compte que
s’ha publicat al DOGC, el dia 26 de maig de 2021 RESOLUCIÓ TSF/1556/2021, d'11
de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, ha efectuat la
corresponent sol·licitud per disposar de fons per incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves. Així mateix, està realitzant formacions, que inclouen
pràctiques a empreses, per exemple, en l’àmbit del lleure.
D’acord amb l’exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès
ACORDA:
Primer.- Instar les administracions competents a elaborar un Pla Estratègic
d'Ocupació Juvenil i a impulsar les mesures necessàries per incrementar l'ocupació
laboral i reduir la temporalitat dels contractes entre joves menors de 30 anys.

Segon.- Instar el Govern espanyol a impulsar reformes en l’àmbit laboral que
fomentin la contractació indefinida, a través d’una simplificació dels contractes,
millorin l’ocupabilitat dels joves i impulsin la modernització de la negociació col·lectiva.
Tercer.- Instar el Govern espanyol a desenvolupar una reducció del 80% de la quota
d'autònoms fins als 36 primers mesos, i una reducció del 50% fins al mes 48, per
joves autònoms menors de 30 anys
Quart.- Preveure a l’ordenança fiscal que pertoqui de l’Ajuntament de Les Franqueses
del Vallès l’aplicació, com a mínim, d’una bonificació d’un 25% en les taxes per raó
d’inici d’activitat dirigida als joves menors de 30 anys, i efectuar un estudi per a la
millora, si escau, d’aquest percentatge de bonificació.
Cinquè.- Instar el Govern espanyol a avançar en l'elaboració d'una nova legislació
específica que marqui les correctes condicions per desenvolupar el teletreball, i que
incorpori les corresponents sancions a tota vulneració d'aquests drets laborals dels
joves i que estableixi un marc de seguretat laboral en matèria de desconnexió digital,
de dret a la privacitat en comptes i dispositius privats.
Sisè.- Fomentar el desenvolupament i la formació en drets laborals als instituts
d’educació secundària municipals.
Setè.- Notificar aquests acords al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats , al
Senat, al Parlament de Catalunya i als mitjans de comunicació als efectes escaients
així com també a la Joventut Nacionalista de CatalunyaVuitè.- Notificar aquests acords al instituts d’educació secundària del municipi.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=28

29. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat PopularAlternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió
del dia 22 de juliol de 2021, per a la creació d'una comunitat energètica
local

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia
22 de juliol de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en
Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista,
els vots en contra dels grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès, que es
transcriu íntegrament a continuació:
Com a societat, un dels reptes que hem d’encarar és el de la transició energètica. És
urgent canviar el model energètic i utilitzar cada vegada més energia provinent de
fonts renovables per poder reduir dràsticament el consum d’energies d’origen fòssil.
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Tanmateix, el canvi de model energètic no consisteix només a canviar la font
d’energia, sinó també a canviar el model de distribució. Actualment tenim un sistema
caduc, especulatiu i centralitzador dominat per oligopolis que amb contactes i portes
giratòries, utilitzen un bé bàsic com a recurs per enriquir-se. Aquestes grans
empreses energètiques han començat a adaptar-se a la transició energètica, com
hem vist amb les macrocentrals solars i eòliques projectades al llarg i ample del
nostre país, per canviar la font d’energia però mantenir l’oligopoli, especulatiu i poc
democràtic amb l’únic objectiu del benefici.
Aquests tipus de projectes tenen un elevat impacte ambiental i paisatgístic, estan
sobredimensionats en relació amb l’energia necessària a la zona, provoquen
l'abandonament dels camps de conreu i redueixen la sobirania alimentària. Són
projectes que directament o indirectament acaben en les mans d’alguna de les grans
empreses energètiques amb les mateixes polítiques comercials que tenen actualment
i allunyats dels centres de consum d’energia.
Cal democratitzar l’energia perquè és un recurs essencial. Els sistemes de generació
d’energia de fonts renovables són accessibles i fan econòmicament viable que
aquesta democratització es porti a terme en l’àmbit local. Per això cal que també en
l’àmbit local comenci la transició energètica, que s’impulsin projectes de transició
energètica renovable i distribuïda, respectuosa amb el territori i el medi ambient,
adaptats a les necessitats locals, per avançar en el camí de recuperar sobirania
energètica localment i com a país.
Per democratitzar l’energia, cal començar una transició energètica completa, és a dir,
utilitzant energia verda i amb el control de la producció, distribució i comercialització
sota control públic i/o ciutadà. Hi ha mecanismes per fer-ho, i la creació de comunitats
energètiques liderades pels ajuntaments és una bona manera d’aconseguir aquests
objectius.
Hi ha casos que ja han començat la transició energètica amb aquesta eina, com ara la
comunitat energètica Comptem de Crevillent, el projecte Gares Energia, les
comunitats Rubí Brilla, el Barrio Solar a Saragossa, les comunitats ciutadanes
d’energia del Prat de Llobregat, la Comunitat Local d'Energia Municipal d'Amer o la
incipient comunitat energètica de Viladamat.
Les comunitats energètiques (CE) no són un concepte nou, però han agafat més força
arran de la propera transposició de dues directives europees que les incorporen: la
Directiva (UE) 2018/2001 el desembre de 2020 i la Directiva (UE) 2019/944 el juny de
2021.
Les CE són entitats jurídiques de participació oberta i voluntària formades
principalment per la ciutadania, petites o mitjanes empreses i/o l’administració pública
i que desenvolupen una activitat dins del sector energètic. Aquestes organitzacions
tenen un paper actiu dins l’escenari de la transició energètica per anar cap a un
sistema localitzat, renovable, just i democràtic. Tenim a les nostres mans una eina i un
marc jurídic per accelerar la transició energètica i per reduir les emissions de gasos
d’efecte hivernacle a l’atmosfera.
Hi ha diverses fórmules i nivells d’actuació: les comunitats energètiques renovables
(CER) promouen instal·lacions d’energies renovables de proximitat i les comunitats
energètiques ciutadanes (CEC), a més, poden incloure molts altres serveis

energètics, com ara l’eficiència energètica, la mobilitat elèctrica, l’agregació de
demanda, etc. A més a més, aquestes últimes poden operar en un territori més extens
i incloure empreses més grans.
Les dues tipologies de CE són organitzacions que han d’assolir objectius socials i
mediambientals més enllà de només garantir rendibilitat econòmica. Les CE poden
establir diferents mecanismes de governança simple o bé més col·lectiva, per tal de
desenvolupar projectes de transició energètica més innovadors i d’empoderament.
La publicació del RDL 15/2018 i el RD 244/2019 va obrir la porta a l’autoproducció
fotovoltaica col·lectiva i, alhora, va disparar la petita producció solar als habitatges,
indústries i empreses. Les dades de l’Observatori de l’Autoconsum a Catalunya ho
corroboren. A més de les definicions recollides a les directives europees i futures
transposicions, el febrer d’aquest any la Diputació de Barcelona ha publicat la Guia
per a l'impuls de comunitats energètiques amb perspectiva municipal i la Xarxa per la
Sobirania Energètica també està acabant d’enllestir la seva pròpia guia.
El procés per fer un canvi real de model es pot accelerar si més enllà de generar
energia renovable es crea una comercialitzadora pública, una altra eina per forçar el
canvi, allunyar-se dels oligopolis i avançar cap a una transició energètica real i
completa. Barcelona ja ha creat una empresa pública municipal, Barcelona Energia,
que actua com a comercialitzadora pública i ofereix energia 100% renovable, aportant
transparència i proximitat al client, però no és l’únic cas. En trobem altres exemples a
l´empresa municipal Comercialitzadora Elèctrica Sudanell, l´empresa municipal
d’energia elèctrica de Torres de Segre o l’empresa municipal de distribució d’energia
d’Almenar.
Per tot això el Grup Municipal Sal – CUP - Amunt proposa al Ple de l'Ajuntament de
les Franqueses els següents
ACORDS:
Primer.- Crear una comunitat energètica local, liderada per l’Ajuntament, que utilitzi
espais públics i privats, per a l’autoconsum energètic municipal i privat.
Segon.- Estudiar la forma legal oportuna que garanteixi el control i la participació
ciutadana en aquesta comunitat energètica local.
Tercer.- Estudiar com aquesta comunitat energètica local pot gestionar les
instal·lacions fotovoltaiques municipals existents i les futures ja previstes, i planificarne de noves.
Quart.- Promoure el debat públic en favor de l’autoconsum, de les energies
renovables i del model de producció distribuïda.
Cinquè.- Valorar la creació d’una comercialitzadora elèctrica local, que podria ser en
format cooperativa, per facilitar l’adquisició d’energia verda a tots els veïns i veïnes de
les Franqueses i poder lluitar contra la pobresa energètica.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=29
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30. Moció que presenten els grups municipals Imagina Esquerra en ComúAcord municipal i Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa
Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22
de juliol de 2021, perquè l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès
s'adhereixi al programa Reallotgem.cat de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya
La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia
22 de juliol de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en
Comú-Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura
d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, els vots en contra dels grups municipals
Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que es
transcriu íntegrament a continuació:
Actualment estem vivint una crisi d'accés a l'habitatge arreu del país, de la qual el
nostre municipi no en queda exclòs. Joves que volen emancipar-se i no poden,
persones amb feina estable que no poden assumir els elevats preus de lloguer,
famílies amb contractes de feina precaris i pocs ingressos que no poden seguir
pagant el lloguer, persones sense papers i sense contracte de feina a qui es nega
l'accés a un habitatge digne per la seva situació econòmica o administrativa, etc.
La situació cada cop és més insostenible, i s’ha agreujat encara més durant el darrer
any arran de les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Hi ha pocs pisos de
lloguer, els preus no paren de pujar (el preu mitjà del lloguer a les Franqueses ha
pujat un 32,44% des del 2015) i això implica que un gran sector de la població es veu
abocat constantment a la precarietat habitacional, amb cap expectativa de poder
estabilitzar la seva situació.
En aquest context, la mesa d'emergències de Catalunya, que gestiona el reallotjament
habitacional de persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i
d'emergència econòmica i social, es troba des de fa temps col·lapsada, i les famílies
arriben a esperar una mitjana de dos anys per a poder accedir a un pis de la Mesa,
després de passar per un desnonament.
Davant d'això, l'Agència Catalana de l'Habitatge ha impulsat el programa
Reallotgem.cat, per tal de descongestionar les llistes d'espera. S'ampliarà el
pressupost per tal de donar cobertura a més contractes de lloguer, però queda en
mans dels ajuntaments la cerca de pisos desocupats i la gestió amb els propietaris.
El programa Reallotgem consisteix en un acord marc per establir criteris per a la
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els municipis en els quals hi
ha persones en situació d’emergència econòmica i social que, havent obtingut
proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la mesa d’emergències de
Catalunya, estan pendents de reallotjament.
Els grups municipals d’aquest ajuntament hem rebut una comunicació del Síndic de
Greuges en què ens demana col·laboració “en la defensa del dret a un habitatge
digne per a les famílies vulnerables del nostre municipi que tenen una valoració
favorable de la Mesa d’emergència” i que impulsem iniciatives perquè el nostre
Ajuntament s’adhereixi al programa Reallotgem.cat a fi de “poder oferir una alternativa
habitacional adequada, digna i regular a les famílies del municipi amb valoració
favorable de la Mesa d’emergències de Catalunya”.

Per tot això els grups municipals IEC - AM i Sal – CUP - Amunt proposen al ple de les
Franqueses l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adherir-nos al programa Reallotgem de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
i destinar-hi un 20% dels habitatges buits.
Segon.- Perquè això pugui ser efectiu, cal que l’Ajuntament dugui a terme una
campanya de captació de pisos buits, per a la qual cosa cal que s’enllesteixi amb
urgència, abans d’acabar el 2021, un cens d'habitatges buits, a través dels següents
mitjans, entre d’altres:
a. Llistat de l'Agència Catalana de l'Habitatge
b. Complementària de l'IBI
c. Llista dels habitatges que no tenen consum de llum i aigua
d. Inspecció in situ dels habitatges buits a càrrec de treballadors de l'Ajuntament
Tercer.- Contactar amb els propietaris d'habitatges particulars per tal d'informar-los
oficialment de la possibilitat d'incloure l'habitatge en les diverses borses de lloguer
social, avantatges fiscals, beneficis socials, etc. i facilitar-los els tràmits.
Quart.- Requerir als grans tenidors la cessió d'habitatges buits per a lloguer social, en
base a la Llei 24/2015, aplicant sancions en cas que sigui necessari.
Cinquè.- Donar la màxima difusió a aquesta campanya per tots els mitjans de
comunicació municipal, inclòs el web de l’ajuntament, amb informació detallada,
ordenada i fàcilment accessible i facilitant l’accés a l’atenció personalitzada de les
persones interessades.
Sisè.- Notificar aquests acords al Síndic de Greuges de Catalunya i a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=30

31. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord
municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de
juliol de 2021, contra el bloqueig d'Estats Units d'Amèrica a la República
de Cuba

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22
de juliol de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en
Comú-Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura
d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, el vot en contra del grup municipal
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, i l’abstenció del grup municipal
Junts per les Franqueses, que es transcriu íntegrament a continuació:
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Ja ha passat molt de temps d'ençà que el ex president dels Estats Units Barack
Obama qualifiqués el bloqueig contra Cuba d'obsolet, ancorat en el passat, una peça
de la Guerra Freda, i reconegués que no ha funcionat pels objectius històrics dels
Estats Units.
Malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units durant el govern
Obama, pràcticament tots van estar trencats pel govern de Trump. A més, es va
empitjorar la política de bloqueig a Cuba en el seu mandat fins i tot retirant el seu
personal diplomàtic de l'Havana, agregant amb això una gran dificultat als ciutadans
de Cuba, que han de viatjar abans a un altre país per demanar el visat d'entrada als
EUA.
Ara, de nou, Estats Units ha posat a Cuba en la seva Llista de Països Patrocinadors
del Terrorisme i, en aquest temps de pandèmia, ha deslligat una fortíssima campanya
de desprestigi i persecució de les Brigades Mèdiques Cubanes que, en conveni amb
l'Organització Panamericana de la Salut - un òrgan de l'ONU-, Cuba continua
col·laborant amb nombrosos països pobres que ho sol·liciten, així com a Itàlia i
Andorra.
Amb el govern de Biden, que ja ha dit que "revisar la política de Trump cap a Cuba no
és una prioritat", el bloqueig es manté, amb més de 40 mesures contra Cuba preses
per Trump i que perjudiquen la qualitat de vida dels cubans i les cubanes.
Es calcula que el bloqueig li ha costat a l'illa despeses per un valor de 125.873 milions
de dòlars.
Aquest 23 de juny passat, l'Assemblea General de Nacions Unides ha tornat a votar la
"Necessitat de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels Estats
Units d'Amèrica contra Cuba". Com en totes les ocasions -any rere any des del 1992-,
el bloqueig ha estat condemnat per l'Assemblea General de Nacions Unides i en
l'última, la resolució de rebuig a l'embargament a Cuba va obtenir 184 vots a favor, 2
en contra (Estats Units d'Amèrica i Israel) i 3 abstencions (Colòmbia, Brasil i Ucraïna).
I com ha succeït en nombroses ocasions, tan sols Estats Units i Israel han votat en
contra. La resolució que demana la fi del bloqueig se suma a les 28 adoptades
anualment des de l'any 1992, quan l'òrgan de debat va començar a votar anualment la
qüestió.
La voluntat dels acords cubano-nordamericans és la d'enfortir la convivència entre els
dos països sobirans i veïns, facilitar els moviments de persones i de l'economia, al
mateix temps que ha d'aprofundir en les garanties dels drets humans en ambdós
països. Aquests acords són fruit de la voluntat de dos països i dos pobles, fet que no
ha de ser alterat ni obstaculitzat per les admininstracions de nous presidents/es i
equips.
Per aquests motius, el Grup Municipal Imagina Esquerra en Comú de l'Ajuntament de
les Franqueses del Vallès presenta la proposta de resolució següent al Ple municipal:
ACORDS:
Primer.- Mostrar el suport de l'ajuntament de les Franqueses del Vallès a l'aixecament
del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer que el Govern dels Estats Units

d'Amèrica manté contra la República de Cuba i manifestar-se a favor d'unes relacions
basades en el respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la
llibertat i la cooperació entre ambdós estats.
Segon.- Fer arribar al govern de la Generalitat i al govern de l'Estat espanyol la
necessitat que en les seves relacions amb les institucions dels Estats Units d'Amèrica
expressin la condemna pel manteniment del bloqueig polític, econòmic, comercial i
financer a Cuba, així com encoratjar-los a derogar, com més aviat possible, les lleis
Helms Burton i Torricelli.
Tercer.- Lliurar aquesta resolució al Departament d'Acció Exterior i Govern Obert de la
Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación del govern de l'Estat espanyol i als consolats de Cuba i els Estats Units
d'Amèrica ubicats a Catalunya, i també a les ambaixades de Cuba i els Estats Units
d'Amèrica a Madrid.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=31

32. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord
municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de
juliol de 2021, per l'eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el
soterrament del cablejat aeri

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22
de juliol de 2021, per unanimitat dels grups municipals assistents Junts per les
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en
Comú-Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura
d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu íntegrament a continuació:
Atès que en diferents vies i carrers de les Franqueses podem comprovar que bona
part de les línies elèctriques i de telèfon no es troben soterrades, sinó que pengen de
les façanes.
Atès que en la majoria de façanes es troben carregades de cables i caixes de
connexions que sovint estan mal col·locades o mig penjant.
Atès que en molts casos el cablejat es troba en mal estat essent un perill per al
veïnat.
Atès que aquesta situació genera lletjor a les parets dels edificis, confusió i una
pèrdua de qualitat del paisatge urbà.
Davant aquest deteriorament progressiu dels nostres carrers, l'Ajuntament de les
Franqueses ha d'actuar i posar fre a aquesta situació, ja que les companyies
subministradores no fan aquest treball per iniciativa pròpia.
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Atès que la supressió del cablejat aeri i la supressió de la majoria de cables que
pengen de les façanes dels edificis ha de ser una prioritat de l'Ajuntament per millorar
el paisatge urbà.
Atès que cal posar en marxa iniciatives municipals com ara fer possible un conveni
efectiu entre l'Ajuntament i totes companyies elèctriques i de telecomunicacions que
operen al municipi, que tingui com a objectiu l'eliminació del cablejat aeri i de les
façanes i establir un calendari de soterrament del cablejat aprofitant les obres de
millora que es realitzin als carrers i espais públics.
Per aquests motius, el Grup Municipal Imagina Esquerra en Comú de l’Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès presenta la següent proposta de resolució al ple municipal:
ACORDS:
Primer.- Instar a l'equip de govern a impulsar un pla i un conveni amb totes les
companyies elèctriques i de telecomunicacions que operen al municipi amb l'objectiu
d'eliminar el cablejat aeri i el soterrament del cablejat, esdevenint aquest objectiu el
d’aplicació d’ara en endavant.
Segon.- Que aquest conveni estableixi un calendari d'actuacions per eliminar la
totalitat del cablejat aeri prioritzant les zones més conflictives.
Tercer.- Traslladar formalment aquest acord a les empreses de telecomunicacions i
elèctriques que operen a les Franqueses.
Quart.- Informar dels presents acords a la ciutadania de les Franqueses del Vallès als
mitjans de comunicació municipals.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210729&punto=32

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

33.Precs, preguntes i interpel·lacions

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210527&punto=33
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